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بسم اهلل الرمحن الرحیم

پیشگفتار

بزگوار  عالمه  تشیع  مرزداران  از  و  والیت  حریم  مدافعان  و  هدایت  چراغهای  از  یکی 

آیت اهلل شیخ عبدالحسین امینی)ره( است.

مطلقه  والیت  اثبات  راه  در  را  خود  شریف  عمر  لحظات  تمام  انصاف  و  الحق  که 

نام  امینی در کنار  نام نورانی عالمه  ائمه طاهرین: صرف کرد،  امیرالمؤمنین علی7 و 

الغدیر  و  میدرخشد  غدیر  معارف  خروشان  دریای  در  امیرالمؤمنین7  مظلومش  موالی 

ایشان همچون آفتابی فروزان در تاریکیهای دوران  غیبت نورافشانی میکند.

ابعاد شخصیتی بینظیر عالمه امینی تا دنیا دنیاست نسلهای آینده تاریخ بشریت را تحت 

تاثیر انوار تابان و پرقدرت خود قرار خواهد داد  و این حقیقت زنده قلبهای پاک انسانها 

اندیشههای متعالی آن  از زالل معرفت خود سیراب خواهد کرد و  نقاط جهان  را در اقصی 

سراج منیر همواره به عنوان یک درس نامه ملکوتی در تداوم تعالیم اولیا ء الهی برای همیشه 

مطرح خواهد بود. 

شخصیت واالیی که اساطین فقهاء و علماء شیعه و سنی و چهرههای درخشان حوزههای 

شعر  و  کرده  فرسایی  قلم  وآثارش  او  عظمت  و  تمجید  در  دانشگاهها،  فرهیختگان  و  هنر 

سرودهاند.

برهمین اساس به منظورارج نهادن به یک عمر تالشهای گستردهی این نادرهی قرن و 

تفکر  داشتن  نگاه  زنده  و  ناپذیر  خستگی  مدافع  این  برای  مهجوریت  و  مظلومیت  احساس 
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فرهنگ  احیاء  در  بزرگوار  آن  بیبدیل  نقش  نمودن  برجسته  امینی؛  عالمه  واالی  معرفتی 

غدیر و امر خاندان رسالت: و نیز فراگیرسازی اندیشهها وآرمانهای این ابر مرد تشیع، 

از طریق استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری و تبدیل نمودن این تفکرات ناب به جریانی 

امینی«  عالمه  رسانی  اطالع  جهانی  »پایگاه  آینده  نسلهای  و  حاضر  نسل  برای  پویا  و  سیال 

از این طریق شاهد ایجاد شور و شعفی پویا درحوزههای  علم،  امید آن که  به  تأسیس شد. 

فرهنگ، و هنر متعهد باشیم.

ما برآنیم که به منظور شناساندن هر چه بیشتر و بهتر آثار و ابعاد شخصیتی منحصر به فرد 

برای  هنرمندان  و  فرهیختگان  اندیشمندان،   عالمان،  محققان،  وتشویق  امینی  عالمه  مرحوم 

خلق آثار برجسته وگسترش فعالیتها وخدمات علمی، هنری »پایگاه اطالع رسانی عالمه 

امینی« را که صورت غیر دولتی و غیر انتفاعی است هر چه بیشتر توسعه و گسترش دهیم.

لذا از همه دوستان اهل بیت طاهرین: درخواست میشود با مراجعه و معرفی دیگران 

به این پایگاه و ارائه طرحها و پیشنهادات ناب خود را در نشر معارف اهل بیت8 و زنده 

نگهداشتن نام عالمه امینی و اندیشههای مقدسش شریک نمایند.

ثابت  و  یاری  ساز  انسان  و  خطیر  امر  این  در  را  ما  تا  مینمائیم  مسئلت  متعال  خداوند  از 

قدم فرماید. 

اهداف پایگاه:

1ـ معرفی افکار، و اندیشهها و سیره علمی و عملی مرحوم عالمه امینی به نسلهای حاضر 

و آینده .

2ـ ترویج و نهادینه سازی اندیشههای مرحوم عالمه امینی در میان نخبگان. 

3ـ تنظیم و نشر و توزیع آثار عالمه امینی1 . 

پیشگفتار
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۴ـ ایجاد بانک اطالعاتی مورد نیاز و اطالعاتی رایانهای در خصوص عالمه امینی. 

در  ایشان  دیدگاههای  معرفی  و  استخراج  منظور  به  امینی1  عالمه  آثار  در  پژوهش  ۵ـ 

موضوعات مختلف. 

۶ـ انتشار نشریات تخصصی در موضوعات مختلف امینی شناسی. 

پایگاه اطالع رسانی عالمه امینی1
                                                                                                            تأسیس 1393

                                                                                                             مهدی کلباسی
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مقدمه
در مدح و ثنایی که ما از افراد می کنیم دو ضعف عمده وجود دارد: یکی اینکه ما تنها بر مبنای 

ظاهر افراد قضاوت می کنیم، و دوم اینکه معموالاً آنگاه که مَُعرَّف را به صفتی از مکارم و فضایل 

معنوی مُتَِّصف می نماییم نقص ما نسبت به آن فضیلت بیش از مَُعرَّف است.

قضاوت های بشری پیوسته با اشتباه و لغزش توأم است. در قضاوت های انسان، مبنای احکام 

صادره ظاهر افراد است. هیچکس را از باطن افراد آگاهی نیست؛ تنها خداوند متعال است که 

از اسرار مطلع است و تنها اوست که علم ظاهر و باطن تمامی امور نزد او می باشد. همین عدم 

اطالع ما از حقیقت افراد است که در بسیاری از موارد شناخت ما را با اشتباه مواجه می سازد. 

ما در زندگی روزمره ی خود نظرمان درباره ی افراد همواره در حال تغییر و تغیّر است. ما که 

روزی فردی را صالح می پنداشتیم پس از چندی درمی یابیم که فردی بدطینت است. روزی 

می گفتیم فالن شخص فرد ریاکاری است و امروز درباره ی همان فرد می گوییم: او شخص 

بسیار زاهدی است. این تغییر نظرها و این دیدگاه های متعارض یکی از خصوصیت های اصلی 

قضاوت های ماست و دلیل عمده ی آن نیز علم ناقص و محدود ما می باشد.

از طرف دیگر قاعده ی منطقی همواره بر این بوده و هست که: »مَُعرَّف باید از مَُعرَّف اَْجلی و 

اَْوَضح باشد«. مادامی که ما در فضیلتی از مَُعرَّف خود رتبه ای پایین تر داشته باشیم به قضاوتهای 

اشتباه مبادرت می نماییم. به عنوان مثال ما آنگاه که نسبت به زبانی )نظیر زبان عربی( آگاهی 

نداریم فکر می کنیم اگر کسی کلماتی را به عربی ایراد نماید عالم به این زبان است و لذا او را 

به عنوان فردی که مسلط بر زبان عربی است معرفی می نماییم؛ ولی پس از چندی که اطالع 

ما از زبان و ادبیات عرب فزونی گرفت درمی یابیم که فرد مزبور در زبان عربی بسیار ناآگاه 
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است و چیز زیادی از این زبان نمی داند. علت اصلی اینکه ما در نخستین قضاوت خود اشتباه 
کرده ایم این است که دانش ما نسبت به زبان عربی ـ در زمان اولین قضاوت ـ  از علم معرف 

کمتر بوده است.

الهی  فرستادگان  و  انبیاء  معرفی  در  مذهبی  علمای  شد  بیان  که  موضوعی  دو  به  توجه  با 
معموالاً قضاوت های شخصی خود را مطرح نمی کنند بلکه همیشه به نصوصی استناد می کنند 

که متعلق به ناحیه ی وحی می باشد.

مهم ترین منصب الهی مقام شامخ والیت است. والیتی که به معنی اولویت به اَنُْفس بوده و 
بر تمامی مخلوقات جاری و ساری است. چه کسی می تواند صاحب این مقام عظیم الهی را 
بدون نصوص الهی بشناسد؟ و کدام خردمندی آنگاه که نصوص الهی در معرفی وی صادر 
 6 پیامبران اکرم  از طریق آیات قرآنی و روایات  از طاعتش سربپیچد؟ ما آنگاه که  شد 
دریابیم که فرد خاصی صاحب مقام والیت است مسئولیت عظیمی در قبال آن ولی الهی متوجه 
بر  و  است  لغزش  و  گناه  هر  از  بودن  معصوم  مستلزم  بودن  والیت  مقام  صاحب  می گردد.  ما 
تمامی احاد بشر واجب است که تا حد توان در شناخت ولی پروردگار که این مقام عصمت را 

حائز است تالش نمایند.

یکی از صاحبان مقام شامخ والیت، سیده ی نساء عالمین حضرت فاطمه زهرا3 می باشد. 
بانویی که مناقبش چنان محیر العقول است که شناخت و ایمان به آن ـ اگر از طریق وحی نبود 
ـ هرگز قابل تصور و تصدیق نبود. اینکه نور آن وجود مقدس قبل از آفرینش حضرت آدم 
زینت بخش دائره امکان بوده است؛ اینکه جهان به ُطفیل وجود او و دیگر چهارده معصوم به 
دائره ی وجود قدم نهاده اند؛ اینکه نام او را پروردگار برگزیده و از اسم خود نام وی را مشتق 
افضل و  از تمامی مالئکه  اینکه حضرتش  بوده اند؛  او متوسل  نام  به  انبیاء  اینکه  نموده است؛ 
اینکه توسل  به بشر عرضه گردیده است؛  الهی  امانتی  اینکه والیت او چون  اشرف می باشد؛ 
به او موجب استجابت دعا در بارگاه ملکوت می گردد؛ اینکه در تاریخ بشر او را جز علی کفو 
او،  حیات  زمان  در  اینکه  می باشد؛  جهان  دو  بانوان  بانوی  او  اینکه  نمی شود؛  پیدا  همتایی  و 
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فرشتگان افتخار مصاحبت با وی را داشته اند؛ اینکه علم او »علم به ما کان و ما یکون« است؛ 
اینکه خداوند دوستی او را شرط ایمان و دشمنی با او را نشانه ی کفر می داند؛ اینکه محبت و 
موّدت نسبت به او و خاندانش تنها اجر عظیم رسالت است؛ اینکه جمع کثیری در روز قیامت 
اینکه  است؛  بهشت  میهمان  اولین  حضرتش  اینکه  می یابند؛  رهایی  دوزخ  از  او  شفاعت  به 
رفیع ترین مقام جنت از آن او و خاندان اوست،... و عاقبت اینکه تنها اوست که بگونه ی مطلق 
»ولیَّة اهلل« جهان خلقت است؛ هگی مناقبی است که هر بشری را ـ در مقابل آن وجود مقدس 
ـ به حیرت و تحسین و خضوع وامی دارد. اثبات هر یک از این مناقب به تنهایی کافی است 
تا انسان در تعدیل و جرح تمامی بشر، مبنا را حّب و یا بغض نسبت به چنین فردی قرار دهد. 
چنین است که حّب و بغض نسبت به فاطمه سالم اهلل علیها سنگ محکی برای شناخت مؤمن از 

کافر می باشد. او محبوبه بارگاه کبریایی پروردگار احدیت است.

کتاب حاضر ـ که از تقریرات فرزانه ی عالم تحقیق و عاشق دلباخته ی خاندان عصمت و 
مناقب  درباره ی  اجمال  به  ـ  می باشد  امینی1  عالمه  مرحوم  والیت  مکتب  مجتهد  و  طهارت 
زهرا3ـ  فاطمه ی  مناقب  کتاب  این  در  است.  نموده  بحث  طاهره3  صدیقه  حضرت 
منقبت  درباره ی هر  و  قرار گرفته  بررسی  ـ مورد  و روایات  احادیث  و  قرآنی  براساس آیات 

توضیحات بسیار مفید توسط آن مرحوم ایراد گردیده است.

خوانندگان نباید گمان برند که مطالبی که درباره ی حضرت زهرا و والیت او بیان گردیده 

است تنها یک موضوع مذهبی و شیعی است. مناقبی که در این کتاب به آنها اشاره شده است 

عمدتااً با استناد و ارجاع به مصادر و منابع علمای اهل تسنن بیان گردیده و لذا باید اذعان داشت 

که این مناقب مورد تأیید کلیه ی فرق اسالمی بوده و متفق علیه تمامی مسلمانان می باشد.

تذکر این نکته نیز ضروری است که مطالبی را که ما در پاورقی ها بعنوان توثیق علمای عامه 

ـ با استناد به اقوال علمای رجال اهل تسنن ـ آورده ایم صرفااً به منظور احتجاج با طرف مقابل 

است و به این معنا نیست که نظر ما درباره ی آنان قابل تطبیق با این اقوال مطروحه می باشد.
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گزارش مختصری از
 حیات مرحوم عالمه امینی
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گزارش مختصری از حیات مرحوم عالمه امینی

نََسب مرحوم عالمه شیخ عبدالحسین امینی نجفی تا جد چهارمش چنین است: عبدالحسین 
بن شیخ احمد بن شیخ نجفقلی بن شیخ عبداهلل )سرمست( بن حاج محمد بن اهلل یار. نام این خاندان 
از لقب جّد عالمه )مرحوم شیخ نجفقلی( گرفته شده است چون لقب وی »امین الشرع« بوده و 

در روزگار خود از علماء و فضالی تبریز بشمار می رفته است.

رع )جّد عالمه امینی( نجفقلی ملقب به امین الشَّ

مرحوم امین الشرع در سال 1257 هجری قمری )1( بدنیا آمد و مدتی از زندگی خود را در 
َسْرِدها )یکی از توابع تبریز( گذرانید و سپس به تبریز مهاجرت نمود و برای همیشه در آنجا 
را مصروف کسب علوم  بود و حیات خویش  متقی  و  مقیم گشت. وی فردی عالم و صالح 
دینی نمود و در شعر و ادب و مکارم اخالقی به حظی وافر دست یافت. امین الشرع شعر نیز 
می سرود و قصائدی در مدح ائمه ی اطهار:  دارد که هم اکنون در دست است. او در شعِر 
رسائلش  از  بعضی  پشت  در  که  طوری  آن  ـ  او  مُهر  نقش  و  می کرد  تخلّص  »واثق«  به  خود 

مشهود است ـ »الواِثُق بِاهللِ الَغنی َعبُْدهُ نََجْفُقلی« بوده است.

وی در سن 83 سالگی در شب جمعه هفتم جمادی االولی سال 1340 هجری یک ساعت 
پیش از اذان صبح ـ دیده از جهان فروبست و بصورت امانت در محل وفات خود )تبریز( دفن 
گردید. عالمه امینی می فرمودند: 12 سال پس از فوت مرحوم جّدم )نجفقلی( وقتی که او 

-----------------------------------------------
لفظ  ذکر  به  قمری«  »هجری  بجای  اختصار  جهت  به  این  از  پس  که  باشند  داشته  عنایت  خوانندگان  1ـ 

»هجری« اکتفا می کنیم؛ لذا هر کجا که لفظ هجری را بطور مطلق دیدید منظور هجری قمری است.
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نهایت تعجب و شگفتی  با  نماییم  منتقل  اشرف  به نجف  تا  بیرون آوردیم  قبرش  از  را 
دیدیم کوچکترین تغییری در جنازه ی این مرد بزرگوار بوجود نیامده است، و حتی مویی از 

محاسن شریفش نریخته است.

امیرمؤمنان ـ در  به نجف اشرف در جوار موالی متقیان  انتقال  از  الشرع پس  امین  مرحوم 

وادی السالم ـ بخاک سپرده شد.

شیخ احمد امینی )پدر عالمه امینی(

شیخ احمد که پدر مرحوم عالمه امینی می باشد در سال 1287 هجری در »َسْرِدها« بدنیا 

آمد و در سال 1304 هجری به تبریز مهاجرت نمود. وی از فقهاء و فضال و مجتهدین مسلم 

زمان خویش و در زهد و تقوی زبانزد خاص و عام بود. بقدری سلیم النفس و َخلیق بود که 

آداب  به  چنان  بود.  ندیده  خشمگین  ـ  مذهبی  مسائل  در  جز  ـ  عمرش  طول  در  را  او  کسی 

از مقام علمِی شایسته ای  با آنکه  به اعجاب وا می داشت.  اخالقی مُتخلّق بود که اطرافیان را 

برخوردار بود همواره از شهرت و معروفیت دوری می جست و از هرگونه تظاهر و ریا پرهیز 

مراجع  از  که  هجری(   1357 )متوفای  تبریزی  انگجی  ابوالحسن  میرزا  سید  اهلل  آیة  می کرد. 

عظام زمان خویش بود؛ همواره در مجالس و محافل خود می گفت: »شیخ میرزا احمد امینی 

از کسانی است که در زهد و تقوایش شکی نیست و بدون تردید فردی مجتهد است منتها از 

خوف تظاهر به ریا و از ترس شهرت طلبی همیشه فضائل خویش را مخفی می نماید«.

از  نمود و سپس  تبریز کسب  در  بزرگوارش  پدر  نزد  را  دینی  احمد مقدمات علوم  شیخ 

دیگر اساتید موجود در تبریز استفاده کرد و نزد افاضل تبریز نظیر عالمه میرزا اسداهلل بن حاج 

محسن تبریزی ـ که از نوادر فقهاء و از عالمان جامع معقول و منقول زمان خود بود ـ به تلمذ 

پرداخت.

زندگینامه ی مرحوم عالمه امینی
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از تالیفأت ویـ  که مرحوم شیخ آقا بزرگ در کتاب نقباء البشر و همچنین عمر رضا کّحاله 
در معجم المؤلفین نیز به آن اشاره نموده اند ـ کتاب تعلیق او بر مکاسب شیخ مرتضی 
انصاری است. نوشته های دیگری چون تعلیق بر لمعه و رساله ای در فقه نیز از آثار علمی 

اوست. از جمله علمایی که به او اجازه ی روایت اعطا نموده اند آیات زیر می باشند:
1ـ مرحوم آیت اهلل سید میرزا علی شیرازی )متوفای 1355 هجری(.

2ـ مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن موسوی اصفهانی )متوفای 1365 هجری(.
3ـ مرحوم آیت اهلل شیخ محمد حسین غروی اصفهانی )متوفای 1361 هجری(.

با  4ـ مرحوم آیت اهلل سید حسین طباطبائی بروجردی )متوفای 1380 هجری مطابق 
1340 هجری شمسی(.

5ـ مرحوم آیت اهلل شیخ میرزا علی ایروانی )متوفای 1354 هجری(.
6ـ مرحوم آیت اهلل شیخ میرزا رضی بن محمد حسن زنوزی تبریزی )متوفای 1360 

هجری(.
7ـ مرحوم آیت اهلل شیخ میرزا احمد مجتهد تبریزی قراچه داغی.

8ـ  مرحوم آیت اهلل شیخ میرزا فتاح شهیدی )متوفای 1372 هجری(.
ـ مرحوم آیت اهلل شیخ میرزا خلیل آقا مجتهد بن میرزا حسن )متوفای 1368 هجری(. )1(  9

مرحوم شیخ احمد ـ مانند پدرش امین الشرع ـ در سن 83 سالگی در بیست و نهم 
ربیع االول سال 1370 هجری )مطابق با هفدهم دیماه 1329 هجری شمسی( در تهران 

وفات یافت و در شهر قم در »قبرستان نو« بخاک سپرده شد.

-----------------------------------------------
اساتید  حیات  از  اطالع  کسب  همچنین  و  آیات  این  حیات  از  آگاهی  کسب  به  مایل  که  خوانندگانی  1ـ 
دیگری که پس از این به نام آنها اشاره خواهد شد می باشند؛ به مقدمه کتاب الغدیر )چاپ 1396 ه / 1976 
یافته  امینی نجفی نگارش  المسلمین شیخ رضا  به قلم استاد گرانمایه حضرت حجة االسالم و  م تهران( که 

مراجعه فرمایند.



23 /

عبدالحسین امینی نجفی

عالمه بزرگوار ما مرحوم شیخ عبدالحسین امینی نجفی به سال 1320 هجری قمری در شهر 
تبریز دیده به جهان گشود. وی تحصیالت مقدماتی و دوره ی سطح علوم دینی را نزد افاضل 
تبریز از جمله پدر بزرگوارش فراگرفت. او در این دوره از حیات خود با حضور در مدرسه ی 
دینی »طالبیه« و همچنین حضور در مجالس علمی دیگر آن زمان موفق به کسب فیض از محضر 

آیات و حججی گردید که نام بعضی از آنان از این قرار است:
1ـ  مرجع تقلید مرحوم آیت اهلل سید محمد بن عبدالکریم موسوی مشهور به موالنا )متوفای 

1363 هجری(.
2ـ مرحوم آیت اهلل سید مرتضی بن احمد حسینی خسروشاهی )متوفای 1376 هجری(.

3ـ مرحوم آیت اهلل شیخ حسین بن عبد علی توتونچی )متوفای 1360 هجری(.
4ـ مرحوم عالمه شیخ میرزا علی اصغر ملکی.

اولین سفر عالمه به نجف اشرف
جوان  عنفوان  در  رسانید  بپایان  تبریز  در  را  دینی  علوم  سطح  دوره ی  آنکه  از  پس  عالمه 
امیرمؤمنان7 در  الموّحدین  تا در جوار مرقد ملکوتی مولی  به نجف اشرف عزیمت نمود 
درس خارج فقهای بزرگوار آن سرزمین مقدس حاضر گردد و به کسب معارف الهی از اکابر 
به پرورش  از حیات عالمه  این دوره  بپردازد. آیاتی که در  و بزرگان شیعه ی آن روز نجف 

علمی او همت گماشتند عبارتند از:

ـ مرحوم آیت اهلل سید محمد بن محمد باقر حسینی فیروزآبادی )متوفای 1345 هجری(. 1
2ـ مرحوم آیت اهلل سید ابوتراب بن ابوالقاسم خونساری )متوفای 1346 هجری(.

3ـ مرحوم آیت اهلل میرزا علی بن عبدالحسین ایروانی )متوفای 1354 هجری(.
4ـ مرحوم آیت اهلل میرزا ابوالحسن بن عبدالحسین مشکینی )متوفای 1358 هجری(.

زندگینامه ی مرحوم عالمه امینی
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بازگشت به تبریز

به تدریس و  به تبریز بازگشت و مدتی را  عالمه پس از سال ها تحصیل در نجف اشرف 
به آن  را  او  بار  َجْذبه دیار ملکوتی نجف اشرف دیگر  نپایید که  تحقیق پرداخت ولی دیری 

سامان کشانید.

مهاجرت عالمه به نجف اشرف

عالمه به نجف رفت و برای همیشه در آن سرزمین مقدس رحل اقامت افکند. این بار او 
افتخار تحصیل علوم دینی در محضر نوابغ مذهب شیعه را یافت و در مجالس درسی نخبگان 

دین و مراجع تقلید آن روز باستمرار حاضر گشت.

ـ   بود  او  تلمذ  دوره  آخرین  که  ـ  وی  تحصیلی  عالی  دوره ی  این  در  عالمه  مهم  اساتید 
از: عبارتند 

1ـ مرحوم آیت اهلل سید میرزا علی بن مجدد شیرازی )متوفای 1355 هجری(.
2ـ مرحوم آیت اهلل شیخ میرزا حسین نائینی نجفی )متوفای 1355 هجری(.

ـ مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن بن سید محمد موسوی اصفهانی )متوفای 1365 هجری(. 3
 1361 )متوفای  غروی  اصفهانی  حسن  محمد  بن  حسین  محمد  شیخ  آیت اهلل  مرحوم  4ـ 

هجری(.
ـ مرحوم آیت اهلل شیخ محمد حسین بن علی آل کاشف الغطاء )متوفای 1373 هجری(. 5

مشایخ روایتی مرحوم عالمه امینی

مقام  به  را  او  زود  خیلی  ـ  الهی  توفیقات  مدد  به  ـ  عالمه  خستگی ناپذیر  تالش  و  جدیت 
واالی اجتهاد رسانید. عالمه تیّمنا برای پیوستن به جرگه ی حامالن احادیث پیامبر اکرم6 
و خاندان او: و جهت متبّرک شدن مرویاتش به اتصال سند و جهت صیانت آنها از قطع 
و ارسال، مبادرت به اخذ اجازه روایت از بعضی از بزرگان آن روزگار نمود که نام بعضی 

از آنها بقرار ذیل می باشد:
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ـ اجازه روایت از مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن موسوی اصفهانی)متوفای 1365 هجری(. 1

ـ اجازه روایت از مرحوم آیت اهلل سید میرزا علی حسینی شیرازی)متوفای 1355 هجری(. 2

3ـ اجازه روایت از مرحوم آیت اهلل شیخ میرزا علی اصغر ملکی تبریزی.

ـ اجازه روایت از مرحوم آیت اهلل حاج آقا حسین قمی طباطبائی )متوفای 1366 هجری(. 4

5ـ اجازه روایت از مرحوم عالمه شیخ علی بن ابراهیم قمی)متوفای 1373 هجری(.

ـ اجازه روایت از مرحوم عالمه شیخ محمد علی غروی اردوبادی)متوفای 1380 هجری(. 6

ـ اجازه روایت از مرحوم عالمه شیخ آقابزرگ )محمد محسن( تهرانی)متوفای 1389 هجری(. 7

ـ اجازه روایت از مرحوم عالمه شیخ میرزا یحیی بن اسداهلل خویی)متوفای 1364 هجری(. 8

تحقیقات عالمه امینی
عالمه پس از آنکه به مرتبه ی رفیع اجتهاد رسید امر تحقیقات شبانه روزی و تألیفات گسترده 

تمامی اوقات حیات آن مرحوم را به خود اختصاص دارد. از جمله تألیف وی عبارتند از:

1ـ تفسیر فاِتَحة  الِکتاب
این کتاب در دو بخش است: بخش اول به تفسیر سوره ی حمد و بخش دوم به تحلیل آن 

از نظر مباحث توحید و قضاء و قدر و جبر و تفویض اختصاص دارد.
 1395 سال  در  کتاب  این  است.  گردیده  طرح  مأثوره  روایات  براساس  مباحث  تمامی 

هجری در تهران بچاپ رسیده است.

2ـ ُشَهداُء الَفضیَله
قرن  تا  چهارم  قرن  از  شیعه  علمای  زندگی  شرح  حاوی  تاریخی  و  ابتکاری  کتاب  این 
گذشته است که در دفاع از حریم اهل بیت و تشیع به درجه ی رفیع شهادت نائل شده اند. این 

کتاب در سال 1355 هجری در نجف اشرف بطبع رسیده است.

زندگینامه ی مرحوم عالمه امینی
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یاَره 3ـ تصحیح کاِمل الزِّ
 367 )متوفای  قولویه  بن  محمد  بن  جعفر  ابوالقاسم  امامیه  طائفه ی  فقیه  اثر  کتاب  این 
بچاپ  اشرف  نجف  در  عالمه  مرحوم  تصحیح  با  هجری   1356 سال  در  که  است  هجری( 

رسیده است.

4ـ َأَدُب الزائِر
این کتاب رساله ی موجزی است که در آن به آدابی که شایسته است زائر بقعه ی حضرت 

سید الشهداء7 آنها را رعایت کند اشاره شده است.

5ـ سیَرُتنا و ُسنَُّتنا سیَرُة نَِبِیّنا َو ُسنَُّته
این کتاب شرح گفتگوی مرحوم عالمه درباره ی اقامه ی مجالس عزای حسینی و سجده بر 
تربت امام حسین7 و... است که در شهر حلب انجام شده و توسط عالمه گزارش گردیده 

است. این کتاب در سال 1362 هجری در نجف بچاپ رسیده است.

6ـ تعالیق بر رسائل شیخ انصاری )مخطوط(
7ـ تعالیق بر مکاسب شیخ انصاری )مخطوط(

ِنیَّه 8ـ الَمقاِصُد الَعِلیَُّة ِفی الَمطالِِب السَّ
این کتاب در تفسیر چهار آیه، که به تازگی به همت بنیاد محقق طباطبایی منتشر شده 

است:
آیه ی اول: »َقاُلوْا َربَّنَا أَمَتَّنَا اْثنََتنيِْ َو َأْحیَْیتَنَا اْثنََتنيِْ َفاْعرتََْفنَا ِبُذُنوبِنَا َفَهْل ِإىلَ ُخُروٍج مِّن َسبِیٍل«.)1(

سَْاُء احلُْْسنیَ َفاْدُعوُه بهَِا َو َذُروْا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن فِی َأْسَئِه َسُیْجَزْوَن مَا كاَُنوْا  آیه ی دوم: »َو هلِل الَْ
َيْعَمُلوَن«. )2(

-----------------------------------------------
1 ـ سوره ی غافر: 11.

2ـ سوره ی االعراف: 180.
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ْم َو َأشهََْدُهْم َعلَی أَنُفِسِهْم أَ َلْسُت  آیه ی سوم: »َو ِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن بَنِی َءاَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيَّتهَُ

بَِربُِّكْم َقاُلوْا بَلیَ َشِهْدنَا َأن تَُقوُلوْا َيْوَم اْلِقیَاَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهاَذا َغِفِلنَي«. )1( 

َمِة مَا  اُب الَْشَْ اُب اْلَْیَمَنِة *َو َأصحَْ آیه ی چهارم: »َو ُكنُتْم أَْزَواًجا َثَلثًَة * َفَأْصَحاُب اْلَْیَمَنِة مَا َأصحَْ
ابُِقون * ُأْولَئَك الَُْقرَُّبوَن«. )2( ابُِقوَن السَّ َمِة * َو السَّ اُب الَْشَْ َأصحَْ

9ـ ِریاُض اأُلْنس )مخطوط(
این کتاب در دو جلد است. جلد اول 700 صفحه و جلد دوم 1012 صفحه دارد و در آن 

گزیده های کتب تفسیری و حدیث و تاریخ و کالم بصورت کشکول نوشته شده است.

10ـ رجال آذربایجان )مخطوط(
نفر   234 زندگانی  شرح  است  عربی  زبان  به  عالمه  کتب  دیگر  مانند  که  کتاب  این  در 

ابی الفتح  بن  »ابراهیم  نام  با  و  است  آمده  الفبا  حروف  بترتیب  آذربایجان  ادبای  و  علماء  از 

زنجانی« شروع می شود و با نام »عزالدین یوسف بن حسن تبریزی حالوی« خاتمه می یابد.

11ـ َثَمراُت األسفار )مخطوط(
و  هند  خطی  کتب  از  امینی  عالمه  یادداشت های  حاوی  و  است  جلد  دو  در  کتاب  این 

سوریه می باشد.

-----------------------------------------------

1 ـ سوره ی االعراف: 172.

2ـ سوره ی الواقعه: 7 ـ 11.
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12ـ الِعْتَرُة الطاِهَرُة ِفی الِکتاِب الَعزیز ]یا: اآلیاُت الّناِزلَة ِفی الِعتَرة الّطاِهَرة[ )مخطوط(
این  نازل گردیده است. در  پیامبر  اهل بیت  این کتاب حاوی آیاتی می باشد که درباره ی 
این  است.  شده  اشاره  آیات  این  پیرامون  کالم  و  حدیث  و  تفسیر  علمای  نصوص  به  کتاب 
ـ تلفیق شده و در بحث »مُسنَُد  الغدیر ـ که تاکنون بچاپ نرسیده  بقیه ی مجلدات  کتاب در 

الَمناِقب و مُْرَسلُها« مطرح گردیده است.

نَِّة و اأَلَدب 13ـ الَغدیر ِفی الِکتاِب و السُّ
کتاب  این  اوست.  علمی  تالش های  تمامی  محصول  و  عالمه  حیات  کارنامه  کتاب  این 
طهارت  و  عمصت  خاندان  به  او  دلباختگی  مقدار  از  حاکی  و  عالمه  زحمات  میزان  نشانگر 

است.

»غدیر« ی کرد بی همتـــا، چــنانچون بیــکران دریا 
لبالب از رحیـــق حـق، جهان را زو مشـــامی خوش

از ایــــن دریا دل آمــاده، »غـــدیری« ایـــزدی باده 
خوش آن رندی کزین َمشرب کند ُشرب مُدامی خوش)1(

و  عمومی  کتابخانه های  در  موجود  نیاز  مورد  منابع  الغدیر،  کتاب  تألیف  برای  عالمه 
به  خویش  تحقیقات  تکمیل  برای  سپس  و  نمود  بررسی  بدقت  را  اشرف  نجف  خصوصی 
با تالشی  ایران، هند، سوریه و ترکیه سفر کرد و مصادر مربوطه ی موجود در کتابخانه ها را 
سال  چهل  حدود  نمود.  استنساخ  احیانااً  و  مطالعه  حیرت آور  حال  عین  در  و  تحسین برانگیز 
است که از تاریخ تألیف این کتاب می گذرد و کسی نیست که در دنیای تحقیقات اسالمی 
با نام کتاب الغدیر بیگانه باشد. الغدیر در 20 جلد به زبان عربی ـ با نثری بسیار پخته و ادبی ـ 
نگارش یافته که تاکنون 11 جلد آن به حلیه طبع آراسته شده است. آیة اهلل سید محسن حکیم 

-----------------------------------------------
1 ـ از قصیده ی مطّول مهدی اخوان ثالث )م. امید( که در سوگ عالمه ی امینی سروده شده است.
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و آیة اهلل سید حسین حّمامی درباره ی این کتاب گفته اند: »لَّ يَْأتِیِه اْلبَاِطُل ِمن َبنيِْ َيَدْيِه )1(« )2( و 
آیاتی چون سید عبدالهادی شیرازی و شیخ محمدرضا آل یاسین و عالمه اردوبادی گفته اند: 

»َل َرْيَب ِفیِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي)3( «. )4(

عالمه خود می فرمود: 
در  کتاب  هر  است  ممکن  )که  را  کتاب  هزار   10 الغدیر،  نوشتن  برای  »من 
چندین مجلد باشد( از بای بسم اهلل تا تای تمت خوانده ام و به 100 هزار کتاب 

مراجعات مکرر داشته ام«. 

مصادر و منابعی که در کتاب الغدیر مورد استناد قرار گرفته همگی از منابع علمای اهل 
اعتبار، و  دارای  امینی  نظر عالمه  اهل سنت در  نیست که کتب  معنا  بدین  این  و  سنت است 
منطقی در جدل،  اساسی  قواعد  از  اعتماد است. یکی  قابل  یا کتب علمای مذهب شیعه غیر 
احتجاج از طریق ارائه ی مسلمات طرف مقابل است. مرحوم عالمه با عنایت به همین قاعده ی 
منطقی، مطالب الغدیر را با استناد به اقوال و آراء اهل سنت استوار ساخته اند و خود می فرمایند: 
»مطالبی که ما در الغدیر گفته ایم مذهبی نیست بلکه اسالمی است«، یعنی مسائلی نیست که 
فقط مذهب شیعه بدان معتقد باشد بلکه مطالبی است که در میان جمیع مذاهب اسالمی مُتََّفٌق 

علیه است.
جدایی  و  تفرقه  باعث  الغدیر  می پندارند  و  دارند  الغدیر  از  باطلی  تصور  افراد  از  بعضی 
مذهب اسالمی از یکدیگر می گردد. کسانی که این تصور را دارند نه تنها الغدیر را مطالعه 
الغدیر  که  کس  هر  اواًل  هستند.  بی اطالع  اسالمی  ممالک  در  الغدیر  تأثیر  از  بلکه  نکرده اند 
از  وی  منظور  و  است  برخوردار  کاملی  نیت  حسن  از  کتاب  مؤلف  که  درمی یابد  بخواند  را 

-----------------------------------------------
1 ـ سوره ی فصلت: 42.

2ـ الغدیر ج 5/ صفحات د، ه.

3ـ سوره ی البقره: 2.

4ـ الغدیر ج 3/ صفحات ر، ز، ه، ج 8/ صفحه ب، فهرس ملحقات احقاق الحق صفحه 7.
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نیست  الغدیر چیزی  مطالب  ثانیًا  تاریخ اسالم می باشد.  اظهار حقایق  تنها  این کتاب  تدوین 
که نظرات شخصی مرحوم امینی باشد و کثرت منابعی که در الغدیر بدانها اشاره شده است 
شاهد این مدعاست. تقریبااً می توان گفت جمله ای بدون دلیل و بدون مأخذ در الغدیر نوشته 
نشده است. لذا اگر کسی بخواهد ادعا کند که کتاب مورد بحث دارای تأثیر تفرقه ی کلمه 
می باشد، باید بپذیرد تمامی کتاب هایی که در الغدیر به آنها ارجاع شده است ریشه های اصلی 
این تأثیر است و ما می دانیم که مأخذ الغدیر عبارت است از امّهات کتب اسالمی غیر شیعی 
از جمله صحاح سته. ثالثًا پس از انتشار الغدیر، مقاالت متعددی در مجالت فرهنگی مصر و 
سوریه و عراق و سایر بالد اسالمی در تجلیل از این کتاب درج گردید و سیل نامه های تقدیر 
از سراسر ممالک اسالمی جاری شد. اکثر نویسندگان این نامه ها از علمای بزرگ اهل سنت 
اساتید  و  جماعات  و  جمعه  ائمه ی  تا  گرفته  اسالمی  کشورهای  وزرای  و  ملوک  از  هستند. 
از میان  از زحمات مؤلف آن پرداختند.  به قدردانی  الغدیر تقریظ نوشتند و  برای  دانشگاه ها 
این نامه ها و این تقاریظ، نزدیک به 50 نمونه در مقدمه مجلدات الغدیر درج گردیده است. 
این نامه ها و این مقاالت همگی بیانگر این مطلب است که الغدیر کتابی است که کلیه ی ِفَرق 

اسالمی بر مطالب مستند آن اتفاق نظر دارند.

بیماری و وفات عالمه امینی

»امیر« مرگ چنیـن شهسوار عرصـه ی علم 
نه مرگ یک تن، بل مرِگ یک جماعت بود

چنیـــن مصیبِت ُعظمی، نبــود دانـــش را 
اگـــر دریغ و اََسف بود، اگر مصــیبت بود

ز فیــض بحـــر والیت غــریق رحمت باد 
که خود ز بحر والیت، »غدیر« رحمت بود)1(

-----------------------------------------------
1 ـ از قصیده ی سید کریم امیری فیروزکوهی که در رثای عالمه ی امینی سروده شده است.
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مطالعات  فرط  از  ـ  خود  حیات  سال های  آخرین  در  که  ما  دل آگاه  و  بزرگوار  مجاهد 
الثانی1390 هجری  ـ  اسیر بستر بیماری گریده بود، در روز جمعه 28 ربیع  بی وقفه و پیگیر 
قمری )مطابق با 12 تیرماه 1349 شمسی( در تهران دار فانی را وداع نمود. او قبل از آنکه به 
سفر ابدی خویش رود از لحظه ی انتقال خود به محضر دوست آگاه بود؛ از همین روی ابتدا 
از  و  نمود  مرطوب  را  لبهایش  بود  شده  مخلوط  حسین7  امام  کربالی  تربت  با  که  آبی  با 
تا برای او دعای َعدیله را قرائت نماید. پس از اینکه دعای عدیله  فرزند خویش)1( خواست 
را خواند از فرزندش خواست تا از »مناجات خمس عشره ی« امام سجاد7 دعای »مناجات 
این  محزون  صدایی  با  عالمه  شود.  خوانده  برایش  الُمْعتَِصمین«)3(  »مناجات  و  الُمتََوّسلین«)2( 

-----------------------------------------------
1ـ  منظورم استاد گرانمایه محقق ارجمند حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا رضا امینی نجفی است. 
ایشان زندگینامه ی مرحوم عالمه امینی را بصورت مستوفی در مقدمه ی کتاب الغدیر )چاپ 1396 ه / 1976 م 

تهران( مرقوم فرموده اند.

ذیالاً  را  آن  متن  که  است  العابدین7  زین  امام  عشره ی  خمس  دعای  دهمین  المتوسلین«  »مناجات  2ـ 
می خوانید:

إِلَِهي لَیَْس ِلي َوِسیلٌَة إِلَیَْک ِإالَّ َعَواِطُف َرأْفَِتَک َو اَل ِلي َذِریَعٌة إِلَیَْک ِإالَّ َعَواِطُف َرْحَمِتَک َو َشَفاَعُة نَبِیَِّک نَِبيِّ 
ِة فَاْجَعلُْهَما ِلي َسبَبااً إِلَى نَیِْل ُغْفَراِنَک ، َو َصیِّْرُهَما ِلي ُوْصلَةاً إِلَى الَْفْوِز بِِرْضَواِنَک َو  ْحَمِة َو مُنِْقِذ اْلُمَِّة ِمَن الُْغمَّ الرَّ
قَْد َحلَّ َرَجاِئي ِبَحَرِم َكَرِمَک  َو َحطَّ َطَمِعي بِِفنَاِء ُجوِدَک، فََحقِّْق ِفیَک  أََمِلي َو اْخِتْم بِالَْخیِْر َعَمِلي، َو اْجَعلِْني ِمْن 
أْتَُهْم َداَر َكَراَمِتَک ، َو أَقَْرْرَت أَْعیُنَُهْم بِالنََّظِر إِلَیَْک یَْوَم لَِقاِئَک ، َو  َِّذیَن أَْحلَلْتَُهْم بُْحبُوَحَة َجنَِّتَک ، َو بَوَّ َصْفَوِتَك ال
ْدِق ِفي ِجَواِرَک، یَا َمْن اَل یَِفُد الَْواِفُدوَن َعلَى أَْكَرَم ِمنُْه، َو اَل یَِجُد الَْقاِصُدوَن أَْرَحَم ِمنُْه، یَا َخیَْر  أَْوَرثْتَُهْم َمنَاِزَل الصِّ
َمْن َخاَل بِِه َوِحیٌد ، َو یَا أَْعَطَف َمْن أََوى إِلَیِْه َطِریٌد إِلَى َسَعِة َعْفِوَک، َمَدْدُت یَِدي َو بَِذیِْل َكَرِمَک  أَْعلَْقُت َكفِّي، فاََل 

احِمین. )بحاراالنوار 91/ 149(. َعاِء یا أَْرَحَم الرِّ تُولِِني الِْحْرَماَن َو اَل تَبْتَِلِني بِالَْخیْبَِة َو الُْخْسَراِن، یَا َسِمیَع الدُّ

3ـ  »مناجات المعتصمین چهاردهمین دعای خمس عشره ی امام سجاد7 است که عبارات آن چنین است:

ِئِذیَن، َو یَا َمَعاَذ الَْعاِئِذیَن، َو یَا مُنِْجَي الَْهالِِكیَن، َو یَا َعاِصَم الْبَاِئِسیَن، َو یَا َراِحَم الَْمَساِكیِن، َو یَا  ِ اللَُّهمَّ یَا َماَلَذ الالَّ
یَن، َو یَا َكنَْز الُْمْفتَِقِریَن، َو یَا َجابَِر الُْمنَْكِسِریَن، َو یَا َمأَْوى الُْمنَْقِطِعیَن، َو یَا نَاِصَر الُْمْستَْضَعِفیَن، َو یَا  مُِجیَب الُْمْضَطرِّ
ِتَک  فَِبَمْن أَُعوُذ، َو ِإْن لَْم أَلُْذ بُِقْدَرِتَک  ِجیَن، ِإْن لَْم أَُعْذ بِِعزَّ مُِجیَر الَْخائِِفیَن ،  َو یَا مُِغیَث الَْمْكُروبِیَن، َو یَا ِحْصَن الالَّ
نُوُب إِلَى التََّشبُِّث بَِأْذیَاِل َعْفِوَک ، َو أَْحَوَجتِْني الَْخَطایَا إِلَى اْستِـْفتَاِح أَبَْواِب َصْفِحَک فَِبَمْن أَلُوُذ، َو قَْد أَلَْجَأتِْني الذُّ
»--

زندگینامه ی مرحوم عالمه امینی
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دعاها را پس از فرزندش تکرار می کرد و آرام آرام از دیده اشک فرومی ریخت. نزدیک اذان 
ظهر که شد با دست اشاره نمود که دیگر چیزی برایش خوانده نشود. آنگاه خود به تنهایی 
ـ زیر لب ـ مشغول راز و نیاز با خداوند خویش گشت و آخرین عباراتی که بر لب راند این 
جمالت بود: »الّلُهمَّ ِإنَّ هِذِه َسَكَراِت اْلَْوت  َقْد َحلَّْت َفأَْقِبْل ِإَليَّ بَِوْجِهَك اْلَكِريم، َو َأِعنِّ َعَلی نَْفِسي 

احِلِنَي َعَلی أَْنُفِسِهْم ...«. ِبَا ُتِعنُي بِِه الصَّ
و  گرفت  آرام  تحقیق  و  ادب  و  علم  پرتالطم  دریای  تالش،  و  سعی  سال  پنجاه  از  پس 
خاموش  او  وجود  فروزان  شمع  ایستاد.  باز  خویش  بی وقفه ی  و  روزی  شبانه  فعالیت های  از 
گشت ولی تا ابد هماره بعنوان اسوه ای خستگی ناپذیر نامش بر صفحه ی تاریخ دین و دانش 

ماندگار خواهد بود.
امیرالمؤمنین  به نجف اشرف در کتابخانه ی عمومی  انتقال  از  جنازه ی شریف عالمه پس 
ـ که در حقیقت بوستان معرفتی بود که اساس آن را خود آن مرحوم پی ریخته بود ـ بخاک 

سپرده شد. )رحمة اهلل علیه رحمه واسعه(.

-----------------------------------------------
--«

َو   ، َعْطِفَک  بُِعْرَوِة  ِک   التََّمسُّ َعلَى  نَِقَمِتَک   ِمْن  الَْمَخافَُة  َحَملَتِْني  َو  َک،  ِعزِّ بِِفنَاِء  اْلِنَاَخِة  ِإلَى  اْلَِساَءةُ  َدَعتِْني  َو 
ِمْن  تُْخِلنَا  فاََل  ِإلَِهي  یُْهَمَل،  أَْو  یُْسلََم  أَْن  َک  بِِعزِّ اْستََجاَر  بَِمِن  یَِلیُق  اَل  َو  یُْخَذَل،  أَْن  ِبَحبِْلَک  اْعتََصَم  َمِن  َحقُّ  َما 
َّا بَِعیِْنَک َو ِفي َكنَِفَک  َو لََک ، أَْسَألَُک بَِأْهِل  ِحَمایَِتَک،  َو اَل تُْعِرنَا ِمْن ِرَعایَِتَک، َو ُذْدنَا َعْن َمَواِرِد الَْهلََكِة، فَِإن
اِلِحیَن ِمْن بَِریَِّتَک أَْن تَْجَعَل َعلَیْنَا َواِقیَةاً تُنِْجینَا ِمَن الَْهلََكاِت َو تَُجنِّبُنَا ِمَن اْلفَاِت،  ِتَک ِمْن َماَلِئَكِتَک َو الصَّ َخاصَّ
َي ُوُجوَهنَا بَِأنَْواِر َمَحبَِّتَك ، َو أَْن تُْؤِویَنَا  َو تُِكنُّنَا ِمْن َدَواِهي الُْمِصیبَاِت، َو أَْن تُنِْزَل َعلَیْنَا ِمْن َسِكینَِتَك ، َو أَْن تَُغشِّ

اِحِمین .  ِإلَى َشِدیِد ُرْكِنَک ، َو أَْن تَْحِویَنَا ِفي أَْكنَاِف ِعْصَمِتَک بَِرأْفَِتَك َو َرْحَمِتَک یَا أَْرَحَم الرَّ
)بحاراالنوار91/ 152. دعای خمس عشره را در مفاتیح الجنان نیز می توانید بیابید(.
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سالشمار زندگانی عالمه امینی
                        

چند نکته 

آن  از  مشهورتر  قمری(  )1320ـ1390  امینی  الحسین  عبد  شیخ  فقید،  مجاهد  عالمه   .1
نیاز داشته باشد. آن بزرگ مرد که جان بر سر آرمان علوی خود نهاد و  است که به معرفی 
جاودانه شد، ستونی استوار از کاخ بلند اندیشه ی شیعی است که یادگارهای ماندگاِر او، پس 

از گذشت چند دهه از ر حلتش هنوز باقی است.

2. اصول کلی در مورد این سالشمار، همان مواردی است که در سالشمارهای دیگر به قلم 
نگارنده ی این سطور، بیان شده است. مانند: 

ـ سالشمار محدث قمی، در کتاب محدث ربانی ج 1.
ـ سالشمار آیة اهلل مرعشی نجفی، در کتاب وارث پیامبران. 
ـ سالشمار عالمه محدث ارموی، در کتاب هدیه بهارستان. 

ـ سالشمار شیخ آقا بزرگ تهرانی، در کتاب شیخ آقا بزرگ تهرانی. 
بدین روی، نیازی به تکرار نیست. خوانندگان فرهیخته با رجوع به آن منابع، اصول کلی 

را خواهند یافت.

3. منابع اصلی این سالشمار، چنین است:
الف. الحجة المینی، نوشته سید محمد صادق بحرالعلوم . 

ب. مع الکتاب و المؤلف، نوشته شیخ رضا امینی نجفی.
ج. ربع قرن مع العالمه المینی، نوشته حاج حسین شاکری.

.Noormags.com  د. پایگاه اینترنتی مقاالت نور
هـ . الغدیر، چاپ مرکز الغدیر قم ، مجلد صفر.
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و. فهرست واره ی نسخه های کتابخانه ی امیرالمؤمنین7، به کوشش سید علی موجانی 
و علی بهرامیان.

روشن است که سال ها بر اساس تقویم قمری نوشته شده است و در صورتی که معادل 
شمسی یا میالدی آن معین بوده، معادل ها نیز قید شده است.

4. سالشمار عالمه امینی، برای نخستین بار تهیه و نوشته می شود . بدین روی ، عاری از نقصان 
و کمبود و خطا نیست. به ویژه آنکه در فرصتی بسیار کوتاه تهیه شد، بدان امید که نخستین گام 

در این مسیر باشد؛ گامی کوتاه در راهی بلند، که نیاز به منابع بیشتر و زمان وسیع تر دارد. 

5. مروری بر این سالشمار نشان می دهد که در مورد عالمه امینی جای خالی چندین کار 
احساس می شود، به ویژه:

الف: تهیه ی زندگینامه ی جامع و تحلیلی از آن مرد بزرگ
ب. پایان نامه ها و پژوهش های موردی. 

مختلف  آثار  در  عالمه،  پژوهش  و  نگارش  شیوه ی  زمینه ی  در  رساله هایی  و  مقاالت  ج. 
ایشان. 

د. مطالعات تطبیقی میان آثار عالمه امینی با آثار دیگر در موضوع های مشابه. 
هـ . تهیه تولید آثار هنری در مورد آن بزرگ مرد، اعم از مکتوب و تصویری. 

و. تدوین گزیده های مختلف و هدفمند از آثار ایشان ـ ویژه الغدیرـ در سطوح مختلف و 
برای مخاطبان گوناگون  و به زبان های مختلف. 

6. هرچه این گام ها بیشتر و بهتر برداشته شود، ما با این شیوه و منش علمی ـ عملِی عالمه 
امینی بیشتر آشنا می شویم. و این کمترین انجام وظیفه ی ما در برابر چنان بزرگ مردی است، 

با آثاری که به نگاه جهانی پدید آورده است. 
امید است متخّصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف علمی و هنری و ادبی، در این 

راه، گام های دیگر بردارند. 
بلند  به پیشگاه  لرزان را  این سطور  نگارنده ی سطور، در کمال خاکساری و شرمساری، 
پژوهشیان پیشکش می دارد، بدان امید که با تذکر خطاها و تقاص کار، بر او منت نهند، و به 

نسخه های کامل تری از این سالشمار دست یابیم.

سالشمار زندگانی عالمه امینی
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علّو درجات امینی مجاهد و توفیق خوانندگان به تقّرب به آستان بلند امام موعود حضرت 
بقیة اهلل ارواحنا فداه را از خدای متعال خواهانم.

***

1320  تولد. 
1340  فوت جد عالمه امینی، مولی نجفقلی امین الشرع. )تولد: 1257(

1340  استنساخ کتاب سلیم بن قیس کوفی )ف 63(. )1( 
1345  وفات سید محمد باقر فیروزآبادی، استاد عالمه امینی در نجف.

1346  وفات سید ابوتراب خوانساری، استاد عالمه امینی در نجف.
1346  استنساخ کتاب های زیر:

ـ کتاب الحسین بن عثمان بن شریک )ف.60(
ـ کتاب الزهد ، حسین بن سعید اهوازی )ف. 61(

ـ کتاب أبی سعید عباد العصفری)ف.60(
ـ کتاب جعفر محمد الحضرمی )ف.61(

ـ کتاب خالد السندی )ف. 62(
ـ کتاب زید النرسی )ف. 62(

ـ کتاب عبداهلل بن یحیی الکاهلی)ف. 63(
ـ کتاب عبدالملک بن حکیم )ف . 63(

ـ کتاب عاصم بن حمید )ف .63(
ـ کتاب مثنّی بن ولید الحنّاط )ف.65( 

ـ کتاب محمد بن المثنی الحضرمی )ف.66(
ـ مختصر اصل عالء بن رزین )ف.69(

ـ  مسائل علی بن جعفر )ف .71(
-----------------------------------------------

1 ـ مراد، کتاب فهرست واره ی نسخه های خطی کتابخانه ی امیرالمؤمنین7،  به کوشش موجانی و بهرامیان 
است و شماره ی داخل پرانتز،  شماره ی صفحه ی آن کتاب است.
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ـ نوادر علی بن أسباط )ف . 86(
ـ الخبار المسلسالت، جعفر أحمد قمی )ف. 96(

ـ الربعون حدیثااً فی مناقب أمیرالمؤمنین7، ابن أبی الفوارس )ف. 100(
ـ اصل زید الزّراد)ف. 105(

ـ تزویج أمیرالمؤمنین7 ابنته من عمر بن الخّطاب،  شریف مرتضی )ف . 165(
ـ مقتضب الثر، ابن عیاش جوهری )ف.188(

1347  استنساخ کتاب های زیر :
ـ المزار، محمد بن المشهدی )ف .61(

ـ المجالس، شیخ مفید )ف. 68(
ـ نوادر الثر أن علیااً خیر البشر، جعفر بن احمد قمی )ف. 86(

ـ النوار الباهرة فی انتصار العترة الطاهرة، ابن طاووس )ف. 110(
ـ خصائص الئّمة، شریف رضی )ف. 129(

1350  دهم رمضان، اجازه روایی میرزا محمد علی اردوبادی به عالمه امینی. 
1353  محرم، اجازه روایی آقا بزرگ تهرانی به عالمه امینی. 

1353  استنساخ صفات الشیعة شیخ صدوق )ف. 148(
1354  درگذشت میرزا علی ایروانی، استاد عالمه امینی در نجف 

1355 چاپ کتاب شهداء الفضیلة در نجف
1355  نخستین سفر حج

1355  درگذشت شیخ عبدالکریم حائری، شیِخ اجازه ی عالمه امینی. 
1355  درگذشت میرزا محمد حسین نائینی، شیِخ اجازه ی عالمه امینی. 

1355  18 ربیع األول، درگذشت میرزا علی شیرازی، شیخ اجازه ی عالمه  امینی.
1356  چاپ کامل الزیارات به تحقیق عالمه امینی. 

1358  جمادی األولی، اجازه ی روایی میرزا یحیی خویی به عالمه امینی. )1(  

سالشمار زندگانی عالمه امینی

-----------------------------------------------
1 ـ متن اجازه: سفینه: ش 14.
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1358  درگذشت میرزا ابوالحسن مشکینی، استاد عالمه امینی در نجف.
1360  16 ذی القعده، درگذشت شیخ حسین توتونچی، استاد عالمه امینی در تبریز. 

1361  درگذشت شیخ محمد حسین اصفهانی، شیخ اجازه ی عالمه امینی. 
1362  چاپ کتاب أدب الزائر در نجف.

1363  18 جمادی االولی، درگذشت سید محمد موالنا، استاد عالمه امینی در تبریز. 
1364  استنساخ کتاب های:

ـ المناقب المائة، ابن شاذان )ف. 84(
ـ إیضاح دفائن النواصب، ابن شاذان )ف.111( 

ـ الطرف، ابن طاووس )ف.148( 
1364  نخستین چاپ الغدیر در نجف، در 9 جلد، که تا سال 1371 ادامه یافت. 

1364  درگذشت شیخ یحیی خویی شیِخ اجازه ی عالمه امینی. 
1365  12 ذی القعده، نامه ی پادشاه اردن، ملک عبداهلل، در باره ی الغدیر. 

1365  درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ اجازه ی عالمه امینی. 
1365  ماه رمضان، سفر از نجف به کرمانشاه و خراسان. 

 1365  انتشار مقاله ی علی ضفاف الغدیر، نوشته ی محمود غنیم، در: الکتاب)چاپ قاهره(، ش7، 
جمادی األولی 1365، ص127ـ  129.

1366   انتشار یادداشت درباره ی الغدیر، در: الکتاب )چاپ قاهره(، ش 7، ربیع اآلخر 1366، 
ـ 805  ص804 

1366   14 ربیع االول، درگذشت سید حسین طباطبایی قمی، شیخ اجازه ی عالمه امینی. 
1367  13 ربیع اآلخر، مقاله محمد علی حیدری درباره ی الغدیر. 

1367  ذی الحجه، مقاله عبدالفتاح عبدالمقصود درباره ی الغدیر.
1367  19 ذی القعده، مقاله پولس سالمه درباره ی الغدیر. 

 1368  14 ذی الحجه، یادداشت سید عبدالحسین شرف الدین درباره ی الغدیر. 
 1369  11 ماه رمضان، یادداشت سید محمد صدر درباره ی الغدیر.
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 1369  11 شعبان، چاپ قصیده محمد عبد الغنی حسن مصری، در تقریظ الغدیر، در مجله ی 
مصری الرسالة، سال 18، شماره 882.

1370  29 ربیع االول، درگذشت پدرش میرزا احمد امینی، در تهران )تولد: 1287، تبریز(.
1370  5 ربیع األول، یادداشت محمد سعید دحدوح درباره ی الغدیر. 

1370  19 محرم، نشر قصیده ی 85 بیتی سید محمد هاشمی درباره ی الغدیر درمجله ی البیان 
چاپ نجف، شماره ی 80، سال 4. )1(

1370  ششم جمادی اآلخر، یادداشت سید حسین حمامی درباره ی الغدیر . 
1370  هشتم شوال، یادداشت محمد نجیب زهرالدین عاملی، درباره ی الغدیر . 

1370  دهم ماه رمضان، یادداشت سلمان عباس الدّواح درباره ی الغدیر. 
1371   24 ماه رمضان، یادداشت شیخ مرتضی آل یاسین درباره ی الغدیر. 
1371   28 محرم، یادداشت سید حسین موسوی هندی درباره ی الغدیر . 

1371  شعبان، انتشار یادداشت عادل غضبان در مجله ی الکتاب، چاپ مصر، سال 7، ش 5، 
ص 607 ـ 608.

1371  دوم ماه رمضان، تفریظ شیخ آقا بزرگ تهرانی بر الغدیر.)2(
1372  انتشار یادداشتی درباره ی الغدیر، در مجله ی الکتاب، چاپ مصر، ش 9، صفر 1372، 

ص 1134
1372 هفتم ربیع االول، مقاله محمد عبدالغنی حسن درباره ی الغدیر با عنوان فی ظالل  الغدیر. 

1372  نخستین چاپ  الغدیر در تهران، از سوی دارالکتاب اإلسالمیة، در11 جلد، که اضافاتی 
از عالمه امینی دارد. این کتاب بر اساس همین چاپ، در سال های 1387 و 1403 و 1396 بار 

دیگر منتشر شد. 
1372  چهارم ربیع اآلخر، مقاله محمد سعید دحدوح درباره ی الغدیر.

-----------------------------------------------
1 ـ گزیده این از آن در مقدمه ی جلد هشتم الغدیر آمده است . 

آمده  تهران،  در  مجلس  کتابخانه ی  چاپ  الکشکول،  کتاب  و  14؛  ش  سفینه،  مجله  در  آن  کامل  متن  2ـ 
است.

سالشمار زندگانی عالمه امینی
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1372   24 ربیع اآلخر، یادداشت سید صدرالدین صدر درباره ی الغدیر.
1373  25ربیع اآلخر، مقاله محمد سعید عرفی درباره ی الغدیر.

1373  18محرم، مقاله عبدالرحمن کیالی درباره ی  الغدیر. 
1373  آغاز انتشار صحیفه المکتبة، که سه شماره ی آن تا سال 1375 منتشر شد. 

1373  اول جمادی اآلخر، یادداشت سید محمد شیرازی درباره ی  الغدیر.
1373  15 ذی القعده، درگذشت شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، شیخ اجازه ی عالمه امینی. 

1373  درگذشت شیخ علی زاهد قمی، شیخ اجازه ی عالمه امینی. 
1373  اول جمادی االولی، نخستین مرحله ی تأسیس کتابخانه امیرالمؤمنین7 در نجف 

)مطابق با 1958 م.(
1375  دومین سفر حج.

1375  15شعبان، یادداشت سید علی فانی اصفهانی درباره ی  الغدیر.
1375  15شعبان، یادداشت سید محمد علی قاضی طباطبایی درباره ی الغدیر.

1375  13ربیع االول، یادداشت عالء الدین خروفه درباره ی الغدیر.
1375 20ربیع األخر، یادداشت محمد تیسیر المخزومی الشامی درباره ی الغدیر . 

1376  سفر به اصفهان و اقامت یک ماهه.
1376  انتشار کتاب یک ماه در اصفهان نوشته ی فرهنگ نخعی، گزارشی از سفر عالمه امینی 

به اصفهان.)1(
1376  دومین مرحله ی تأسیس کتابخانه ی امیرالمؤمنین7 در نجف. 

1376  برپایی مجلس نکوداشت عالمه امینی، توسط جمعیة الرابطة األدبّیة در نجف، با سخنرانی 
توفیق الفکیکی. )2(

1376  درگذشت سید مرتضی خسروشاهی، استاد عالمه امینی در تبریز.
-----------------------------------------------

1 ـ  این کتاب، با تلخیص در ضمن کتاب میراث حوزه ی اصفهان، در هفتم، تجدید چاپ شد.  

2ـ  ربع قرن ص 251ـ 258.
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1378  انتشار مقاله ی عالمه امینی و احمد امین، نوشته ی مرتضی مدرسی چهاردهی، در: 
ارمغان )چاپ تهران (، دوره  27، ش 3 )خرداد 1337 شمسی(، ص 121ـ124.

کتابخانه ی  درباره ی  تبریزی  طباطبایی  محمدجواد  سید  یادداشت  رمضان،  ماه   27 1379
امیرالمؤمنین7 .

1379  18 ذی الحّجه، افتتاح رسمی کتابخانه امیرالمؤمنین7 در نجف. 
1380  25 محرم، یادداشت شیخ محمد رضا شبیبی درباره ی کتابخانه.

1380  13 ذی القعده، یادداشت دکتر عبدالمجیدحکیم درباره ی کتابخانه.
1380  اول جمادی اآلخر، یادداشت عبدالمجید االنصاری درباره ی کتابخانه. 

1380  درگذشت میرزا محمد علی اردوبادی، شیخ اجازه ی عالمه امینی.
1380  سفر به هند و اقامت چهارماهه )24 شعبان تا 25 ذی الحجه(، و تألیف جلد اول ثمرات 

األسفار . 
1380  استنساخ کتاب های:

ـ المختصر من کتاب الموافقه البن السّمان، زمخشری )ف.70(
ـ مفتاح النجا، بدخشی )ف.78(

ـ مناقب، ابن مغازلی )ف.84(
ـ الشاره إلی سیرة المصطفی، عالء الدین بن قلیچ مغلطای )ف.104(

ـ ثمرات السفار إلی لقطار، ج1، )ف.120(

1380 سوم شوال، ارسال گزارشی از سفر هند به آیت اهلل سید شهاب الدین مرعشی نجفی.)1( 
1381 29 ذی الحجه، یادداشت دکتر مصطفی جواد درباره ی کتابخانه امیرالمؤمنین7.

1381 استسناخ الصراط السوّی، محمود بن محمد شیخانی )ف ، 147(.
1381 یادداشت دکتر صالح الدین منّجد درباره ی کتابخانه.

سالشمار زندگانی عالمه امینی

-----------------------------------------------
1 ـ ربع قرن، ص 233.  
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1381 29 ذی الحجه، یادداشت سالم اآللوسی درباره ی کتابخانه .
1383 انتشار بیالن ده ساله ی کتابخانه امیرالمؤمنین7، با عنوان تلک عشرُة کاملة . 

1383 ارسال نامه از لندن به سید محمد هادی میالنی. )1(
1384 سفر به سوریه، اقامت چهار ماهه و تألیف جلد دوم ثمرات األسفار.

1384 چاپ کتاب سیرتنا و سنتنا در نجف.
1385 4 ربیع االول، یادداشت عبداهلل القلقیلی مفتی اردن، عبداالحد محمد نماینده ی األزهر، و 

محمد متمول رئیس دفتر شیخ األزهر، درباره ی کتابخانه امیرالمؤمنین7.
1385 4 ربیع االول، یادداشت محمد أسد شهاب درباره ی کتابخانه .

1385 استنساخ روضة الفردوس، علی بن شهاب الدین همدانی. )ف. 135(.
1387 نامه به حاج حسین شاکری درباره ی امور کتابخانه.)2( 

 1387  یادداشت رودی کریز، دانشمند آلمانی، درباره ی کتابخانه. 
 1387  انتشار یادداشتی درباره ی الغدیر، در: أجوبة المسائل الدینّیة )چاپ کربال( ش 12 )ذی 

الحجة 1387(، ص 353ـ  360 . 
1387  23 جمادی االولی، ارسال نامه به سید محمد هادی میالنی.)3(

1388  سفر 25 روزه به ترکیه.
1388  اول محرم، یادداشت شوقی ضیف، استاد مصری، درباره ی کتابخانه.

1388  انتشار مقاله ی دانشمندی فداکار عبدالحسین امینی، نوشته ی محمدرضا حکیمی، در: 
آرش، ش 19)اسفند 1347 شمسی(، ص 94ـ 96.

1388  چهارم ربیع االول، ارسال نامه به سید محمدهادی میالنی.)4(
1389  درگذشت شیخ آقا بزرگ تهرانی، شیخ اجازه ی عالمه امینی.

-----------------------------------------------
1ـ ربع قرن، ص 245 و 247.  

2ـ ربع قرن، ص 249.
3 ـ ربع قرن، ص 238.

4ـ  ربع قرن، ص 240.  
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1389  18 رجب، یادداشت اخالقی عالمه امینی برای میرزا ابوالقاسم حکیم باشی. )1(
1390  28 ربیع اآلخر، درگذشت عالمه امینی در تهران، و دفن در محل کتابخانه امیرالمؤمنین7 

در نجف.
1390  قصیده سید محمد مهدی خرسان در رثای عالمه امینی.

1390  انتشار یادداشت رحلت یک مجاهد بزرگ، در: مکتب اسالم )چاپ قم(، سال 11، ش8 
)مرداد 1349 شمسی( ص14ـ 16.

1390 انتشار مقاله ی نکاتی تازه، درباره ی مکتبة األمام امیرالمؤمنین7 در مکتب اسالم 
سال 11، ش10، )مهر 1349 شمسی( ص60ـ62.

فرزند  امینی،  هادی  محمد  توسط  أبی«  »هذا  قصیده  سرودن  االولی؛  1390 27جمادی 
عالمه. )2(

1390 شعبان، نشر قصیده ی عباس الصالحی در رثای امینی، در مجله ی العرفان، مجلد58، ج6، 
ص744.

1390 قصیده حسن طراد در رثای عالمه امینی.)3(  
1391 انتشار مقاله ی صاحب الغدیر عالمه ی امینی، نوشته ی محمدرضا ادیب طوسی، در: یغما، 

ش 276 )شهریور 1350شمسی( ص 359ـ 362.
1391  محرم، یادداشت حسین سبح رئیس مجمع اللغة العربیة فی دمشق، دکتر محمد احمد سلیمان 

رئیس مجمع اللغة العربیة فی القاهرة، و دکتر محمد هیثم خیاط، درباره ی کتابخانه امیرالمؤمنین7 .
1392  انتشار یادمانه عالمه امینی به کوشش دکتر سید جعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی 

)سال 1351 شمسی(.
1392  تألیف الحجة األمینی توسط سید محمد صادق بحرالعلوم. 

1393  چاپ دوم شهداء الفضیلیه درقم.
-----------------------------------------------

1ـ  متن یادداشت: مجله سفینه، شماره 14.  

2ـ  ربع قرن، ص 417 ـ 421

3 ـ ربع قرن ص 425ـ 427.  

سالشمار زندگانی عالمه امینی
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1394  انتشار مقاله ی الغدیر و وحدت اسالمی، نوشته ی مرتضی مطهری، در: نگین، ش116)دی 
1353 شمسی(، ص 18ـ 19و46.

1395 انتشار مقاله ی حماسه ی الغدیر، نوشته ی محمدرضا حکیمی در نگین، ش122)تیر 
1354شمسی( ص 27ـ 38.

1395  چاپ تفسیر فاتحة الکتاب در تهران.
1396  انتشار شرح حال مبسوط عالمه امینی به قلم مرحوم شیخ رضا امینی، فرزند عالمه، در 

آغاز چاپ چهارم جلد اول الغدیر.)1(
1396  آغاز نگارش یادداشت های سید عبدالعزیز طباطبایی درباره ی الغدیر با عنوان علی 

ضفاف الغدیر.
1396  انتشار مقاله ی الغدیر دائرة المعارف سترگ، نوشته ی محمدرضا حکیمی، در: نگین، ش 

135)مرداد 1355 شمسی( ص 19ـ20
1397 نخستین انتشار کتاب حماسه ی غدیر نوشته ی محمدرضا حکیمی )سال 1356 شمسی(.

1403  نشر فهرست موضوعی الغدیر، با عنوان علی ضفاف الغدیر، توسط سید فاضل میالنی 
از سوی دارالمرتضی در مشهد.

1405 نشر کتاب أعالم الغدیر، به اشراف سید فاضل میالنی در بیروت، )چاپ بعدی در سال 
1410 در قم(

1407 استنساخ المقاصد العلّیة، توسط شیخ محمدرضا کریمی.
انتشار ویژه نامه ی روزنامه ی رسالت درباره ی عالمه امینی، شامل  1408 18 ذی الحجه 

مصاحبه با محمد هادی امینی و حبیب چایچیان و گروهی دیگر.
1409 نشر فهرست کتاب الغدیر با عنوان المنیر، از سوی بنیاد بعثت در تهران.

1411 نشر سیری در الغدیر توسط محمد امینی نجفی، آخرین فرزند عالمه.
1411 نخستین چاپ فاطَمة الزهرا، اثر عالمه امینی، توسط حبیب چایچیان حسان.

1417 نشر تحقیق شده ی کتاب فاطمة الزهراء، اثر عالمه امینی، با تصحیح و تعلیق و مقدمات 
محمد امینی نجفی فرزند عالمه.

-----------------------------------------------

1ـ  چاپ مکتبة أمیرالمؤمنین7، شعبه ی تهران.
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1417 انتشار کتاب ربع قرن مع العالمة األمینی، نوشته ی حاج حسین شاکری در قم.
1417 انتشار مقاله ی ویژگی های الغدیر، نوشته ی غالمحسین زینلی، در: فرهنگ کوثر، ش 2 

)اردیبهشت 1376 شمسی(، ص 48ـ  55
1418  انتشار مقاله ی برکرانه های کتاب الغدیر، نوشته ی غالمحسین زینلی، در: علوم حدیث، 

ش 7 )بهار 1377 شمسی(، ص 275ـ  291. 
1420  انتشار یادنامه ی عالمه امینی، ویژه ی دومین اجالس حوزه و تبلیغ درقم .

1420  مصاحبه با شیخ محمد آخوندی و مرتضی آخوندی درباره ی الغدیر، در: کتاب ماه دین، 
ش 34 )مرداد 1379 شمسی( ص 86ـ87. 

1421  چاپ جدید الغدیر، همراه با تعلیقات سید عبدالعزیز طباطبائی و سه جلد فهارس، از سوی 
مرکز الغدیر در قم. 

1421  نشر رساله دراسة فی موسوعة الغدیر، نوشته ی کمال السّید.)1(
1423  انتشار مقاله ی فی رحاب مکتبة أمیرالمؤمنین7، نوشته ی علی جهاد حّسانی، در: 

پژوهش و حوزه، ش 16)سال 1382 شمسی(، ص 165ـ 172ـ 146ـ 153.
1425  انتشار نامه ی والد عالمه امینی به میرزا محمد حسین سبحانی خیابانی، در: کالم 

اسالمی، ش 54 )تابستان 1384 شمسی(، ص 35ـ  37. 
1426  انتشار مقاله ی در هوای وحدت )گزارشی از ترجمه ی فارسی الغدیر(، نوشته ی سید 

ابوالقاسم حسینی، در: خردنامه همشهری، ش10 )دی 1385 شمسی(، ص 38. 
1427  انتشار مجموعه ی یادی از عالمه امینی )شامل چند سند مربوط به آن فقید(،در: سفینه، ش 

14 )بهار 1386(، ص 154ـ  177.
1427  انتشار مجموعه ی یادی از عالمه امینی )شامل چند سند مربوط به آن فقید( در: سفینه، 

ش 14 )بهار 1386(، ص 154ـ177. 
1427  انتشار مقاله قراءة فی موسوعة الغدیر، نوشته ی عدنان علی الحسینی، در: المنهاج، 

ش42، ص221ـ224.

سالشمار زندگانی عالمه امینی

-----------------------------------------------
1 ـ در ضمن الغدیر چاپ مرکز الغدیر در قم، جلد صفر، ص 63 ـ 309 .
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1432 انتشار مقاله ی روش شناسی نقد عالمه امینی بر احادیث موضوعه، نوشته ی دکتر نهال 
ـ 46. غروی نایینی، در: پژوهش های قرآن و حدیث، سال 44 )سال 1390 شمسی(، ش1، ص 29

1433  آغاز دوره ی جدید فعالیت کتابخانه، پس از سقوط صدام .
1434   انتشار کتاب المقاصد العلیة فی المطالب السنّیة برای نخستین بار.

1434   انتشار کتاب امین شریعت )مجموعه ی گفتارها درباره ی عالمه امینی و المقاصد العلّیة(
توسط بنیاد محقق طباطبایی.

1436   18  ذیحجه افتتاح پایگاه جهانی اطالع رسانی عالمه امینی1 
1438  13   ذیحجه بزرگداشت عالمه امینی در اصفهان 

1438   15  ربیع الثانی چاپ مجدد کتاب فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

پیوست:
یکی از برگ های کارنامه ی پربار عالمه امینی که کمتر درباره ی آن سخن رفته، استنساخ 
متون کهن حدیث و تاریخ شیعه و سنی است. مواردی از استنساخ ها که تاریخ آن معین بود، در 
سالشمار آمده است. اما چند مورد دیگر بدون تاریخ در فهرستواره ی نسخه های خطی اشاره شده 

که شامل این موارد است:
1. کتاب الغایات، جعفر بن أحمد قمی )ف.61(

2. کتاب درست بن أبی منصور )ف.62(
3. کتاب سالم بن أبی عمرة )ف. 62(

4. مصادقة الخوان، شیخ صدوق )ف.73(
5. الربعون حدیثااً، محی الدین حلبی )ف.101(

6. الربعون حدیثااً، حسین بن عبدالصمد عاملی )ف.101(
7. الربعون عن الربعین من الربعین، شیخ منتجب الدین رازی )ف.101(

8. العمال المانعة من الجنّة، جعفر بن أحمد قمی )ف. 107(
9. جامع الحادیث، جعفر بن أحمد قمی )ف.121(

بدالحسین طالعی
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کتاب حاضر

اقامت  مرحوم عالمه امینی معموالاً تابستان ها از نجف اشرف به تهران می آمدند و هنگام 
ایشان در تهران، منزلشان مجمع اساتید و پژوهشگرانی بود که به منظور تلّمذ و کسب فیض 
از آن عالم ربانی به دور شمع فروزانش گرد می آمدند. ایشان نیز با تقریراتی که بیان می فرمود 
عطش این تشنگان معارف الهی را تا حد بسیاری فرومی نشاند. در همان ایام از ایشان خواسته 

شد مطالبی را در خصوص مناقب و والیت حضرت فاطمه زهرا3 بیان فرمایند.
ایشان نیز برای طرح این موضوع مطالبی را یادداشت نمودند و بصورت منسجم و مرتب در 

پنج جلسه به ایراد سخن درباره ی مناقب حضرت فاطمه3 پرداختند. 
بار در سال 1362 هجری شمسی  اولین  برای  نوار ضبط گردید و عاقبت  بر  تقریرات  این 
توسط انتشارات امیر کبیرـ  بدون کسب اجازه از خانواده ی آن مرحومـ  با هیئتی بسیار نامطلوب 

بچاپ رسید.
در خاتمه آرزو دارم این صفحات که عرض ارادتی خالصانه به پیشگاه حضرت صدیقه ی 
والد، مرحوم  ُذْخِر آخرت آیت اهلل  و  واقع شود  متعال  طاهره3 است مورد رضای خداوند 

عالمه ی امینی گردد.
امیدوار بودم این کتاب را پس از طبع به نظر مبارک مربی واالمقامم، علویه ی جلیله، والده ی 
بزرگوارم برسانم و از دعاهای پر خیر و برکتشان بهره مند گردم؛ ولی »اناهلل و انا الیه راجعون«. در 
آخرین روزهایی که کتاب آمده ی چاپ می شد ارتحال غیر منتظره ی ایشان موجب تأثر عمیق 
خاندان گردید. رجاء واثق دارم که وجود شریفشان مورد رحمت و غفران پروردگار قرار گرفته 

است و روح پاک و بزرگشان همچنان دعاگوی این بنده ی کمترین خواهد بود.

ُهما َكما َربَّیانِي َصِغرياً َو اْجِزِهَما َعنِّ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَمٍَّد َو آِل ُمَمَّد اْغِفْر ِلي َو لِواِلَديَ مجیعاً َو اْرمَحْ
یِّئَاِت ُغْفَراناً. ْحَسان ِإْحَساناً َو بِالسَّ َخرْياً اللَُّهمَّ اْجِزِهَما بِالِْ

محمد امینی نجفی
13 صفر 1418
29 خرداد 1376
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دستخط شریف مرحوم عالمه امینی )مربوط به بخش 2 / موضوع 1(

کتاب فاطمه زهرا
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دستخط شریف مرحوم عالمه امینی )مربوط به بخش 2 / موضوع 3(

کتاب فاطمه زهرا
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دستخط شریف مرحوم عالمه امینی )مربوط به بخش 2 / موضوع 6(

کتاب فاطمه زهرا
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سخنی در آغاز
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سخنی در آغاز

اعتقاد اکثر مردم بر این است و معموالاً چنین می پندارند که مناقب و فضائل حضرت صدیقه ی 
زهرا3  فقط به این جهت می باشد که دختر حضرت رسول اکرم6 بوده است، و حال 
آنکه چنین نیست؛ و این مطلب، موضوع بسیار مهم و گرانبهائی است که شایسته است درباره ی 

آن مفصالاً بحث و گفتگو بعمل آید.
باید معتقد بود که حضرت فاطمه3 صاحب والیت کبری است، یعنی همانطور که باید 
به والیت رسول اکرم، امیرالمؤمنین و حسنین: ایمان داشت، می بایست به والیت حضرت 

صدیقه ی زهرا3 نیز به همانگونه اعتراف کرد و معتقد بود.

برای اثبات این موضوع، می توان مطالب را از دو نظر تحقیق و بررسی کرد و در دو بخش آنها 
را خالصه نمود:

1ـ بخش اول: فاطمه3 از دیدگاه قرآن، و بررسی آیاتی که مربوط به آن حضرت است.

فضائل  و  مناقب  در  که  احادیثی  بررسی  و  روایات،  دیدگاه  از  فاطمه3  دوم:  بخش  2ـ 
و  اکرم  پیامبر  شأن  در  که  است  مناقبی  همردیف  که  مناقبی  است.  شده  وارد  حضرت  آن 

امیرالمؤمنین8 و اوالد معصوم: اوست.
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حضرت فاطمه3 از دیدگاه قرآن

بخش اول:
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آیه ی اول: ]آیه تطهیر[

َا ُيِريُد اهلل لُِیْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَْیِت َو ُيَطهَِّركمُْ تَْطِهرًيا«)1( . »ِإنَّ

»خدا چنین می خواهد که رجس )ناپاکی و گناه()2( را از شما خاندان نبوت ببرد

 و شما را پاک و منزه گرداند«.

واقع شده که آن  آیه ای  دو  بین  آیه ی شریفه  این  این است که چون  بر  را عقیده  برخی 
بنابراین به همان نسق، این آیه هم  پیامبر6 نازل گردیده است،  آیات درباره ی زوجات 
نظر  آیه  این  به  طریق  پنج  از  که  می دانیم  الزم  ما  و  باشد،  حضرت  آن  زوجات  شان  در  باید 

کنیم:
1ـ اول بررسی اینکه بعد از نزول این آیه، از رسول اکرم6 درباره ی آن نصی )کالم 

صریحی( هست که آیه ی تطهیر در شان چه کسی نازل شده است؟
-----------------------------------------------

1 ـ سوره ی االحزاب: 33.
ِرْجٌس«  َُّه  »فَإن قرآنی  عبارت  توضیح  در  َکلْبی  ابن  و  است  ناپاکی  و  قََذر  معنی  به  لغت  در  رجس  2ـ 

)االنعام:145( می گوید: »رجس به معنی گناه می باشد«. )لسان العرب 5/ 148(.
حافظ حسین بن مسعود بََغوی در توضیح این کلمه می گوید: »رجس عبارت است از عملی که انسان را 

دچار عذاب می نماید«. )شرح السنه 7/ 203(.
ابن عباس می گوید پیامبر اکرم6 فرمودند: »... َجعل ]اهلل[ القبائَل بُیُوتااً فََجَعلَنی فی َخیْرها بیتااً و ذلک 
َا ُيِريُد اهلل لُِیْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَْیِت َو ُيَطهَِّركمُْ تَْطِهرًيا«، فأنا و اهل بیتی مطهَّرون ِمن  قوله عز و جل: »ِإنَّ

الُذنوب«. )البدایه و النهایه 316/2، در المنثور 199/5(.
که  است  این  از  و  نهاد  جای  بیت  بهترین  در  مرا  و  داد  قرار  بیوتی  بصورت  را  قبیله ها  خداوند  »یعنی: 
تَْطِهرًيا«؛ پس من و اهل بیت من از گناه  ُيَطهَِّركمُْ  َو  اْلبَْیِت  أَْهَل  الرِّْجَس  َعنُكُم  لُِیْذِهَب  اهلل  ُيِريُد  َا  می فرماید:»ِإنَّ

مطهر )و معصوم( می باشیم«.
امیرالمؤمنین7 نیز آیه ی تطهیر را تالوت کردند و فرمودند: خداوند ما را از پلیدیها و بدیهای ظاهری و 

باطنی پاک نموده است و لذا ما بر طریق حق هستیم. بحاراالنوار 25/ 213،214 )به نقل از کنزالفوائد(.
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2ـ دوم اینکه در این موضوع، از خود زنهای پیامبر اکرم کالم معتبر و صریحی وجود دارد 
که داللت کند این آیه درباره ی کیست؟ آیا یکی از آنان ادعا کرده است که آیه ی تطهیر در 

شأن ما زنان پیامبر نازل شده است؟ و یا اینکه عکس این مطلب را اظهار نموده است؟

مناشده  و  احتجاج  آیه  این  با  امیرالمؤمنین:  اوالد  یا  و  علی7  آیا  اینکه  سوم  3ـ 
ما  از  غیر  کسی  شامل  و  است  اهل بیت  ما  شأن  در  آیه  این  که  کرده اند  ادعا  آیا  کرده اند؟ 

نمی گردد؟ و آیا در مقام احتجاج از صحابه چه شنیده اند؟

که  است  موجود  باره  این  در  صریحی  و  معتبر  کالم  صحابه  خود  از  آیا  اینکه  چهارم  4ـ 

آیه ی تطهیر درباره ی چه کسی نازل شده است؟

5ـ پنجم اینکه رجال تفسیر و حدیث در این مورد چه می گویند؟ آیا با نظر آن کسانی که 
می گویند آیه ی تطهیر )مانند دو آیه ی قبل و بعد آن( مربوط به زوجات پیامبر است هم رأی و 
موافق هستند؟ یا اینکه می گویند نخیر، چون درباره ی شأن نزول این آیه، نَّص )و کالم معتبر 

و صریحی از پیامبر( وجود دارد، لذا باید تابع آن نص شد.
بیرون  شد  گفته  که  طریق  پنج  این  از  می شود  بیان  تطهیر  آیه ی  درباره ی  آنچه  بنابراین 

نیست.

آیه ی تطهیر و گفتار پیامبر6

اما آنچه نفس قضیه است این است که: در شأن نزول این آیه روایات متواتری در دست 
است که حاکی است آیه ی تطهیر در خانه ی ام سلمه)1( نازل شده است و در آن هنگام رسول 
اکرم، حضرت صدیقه، امیرالمؤمنین، و حسنین صلوات اهلل علیهم حضور داشته اند، جناب ام سلمه 

آیه ی اول: آیه ی تطهیر

-----------------------------------------------
پیامبر  همسر  و  است  هجری   62 سال  متوفای  ـ  قولی  به  بنا  ـ  سهیل(  یا  )و  حارث  بنت  هند  سلمه  ام  ـ   1
اکرم6 می باشد. وی در میان همسران رسول خدا به حسن ُخلق و درایت مشهور است. قبل از آنکه با 
پیامبر ازدواج نماید، ابوبکر خواهان ازدواج با او بود ولی ام ّّسلمه به درخواسِت خواستگاری ابوبکر جواب 

رد داد و با پیامبر اکرم 6 ازدواج نمود.
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خودش از رسول اکرم6 تقاضا می کند که من نیز به جمع شما داخل بشوم و تحت کساء)1( 

نزد شما خاندان رسالت قرار گیرم؟ حضرت او را نهی کرد و فرمود: نه، تو داخل نشو )َو أنِْت إلی 
َخیْر()2( چون این آیه مخصوص است به ما پنج تن.)3(

نام جماعتی از صحابه که شأن نزول این آیه را در خصوص پنج تن نقل کرده اند و روایات 
آنها متواتر است به این شرح می باشد:

1ـ سعدبن ابی وقّاص)4(                 2ـ اَنَس بن مالک)5(               3ـ ابن عباس)6(
4ـ ابوسعید ُخْدری)7(             5ـ ُعَمر بن ابی َسلََمه)8(           6ـ واثِلَة بن اسقع)9(

-----------------------------------------------
1 ـ کساء به معنی لباس و باالپوش است.

سرانجام  امّ َسلََمه،  ای  که:  است  این  حضرت  منظور  بود.  خواهد  بخیر  تو  عاقبت  یعنی  خیر«  الی  »انت  2ـ 
و پایان امر تو به خیر و نیکی ختم خواهد گردید ولی این مقامی که شاهد آن هستی )= مقام تطهیر( فقط 

مخصوص ما پنج تن است.
این  اختالف  دلیل  طبری  محّب الدین  است.  شده  نقل  نیز  دیگری  صورتهای  به  َخیْر«  الی  انت  »و  عبارت 
قسمت از روایت و همچنین قسمتهای دیگر را این می داند که این عمل پیامبر در منزل امّ َسلَمه و فاطمه و 

دیگران بارها تکرار شده است. )الصواعق المحرقه/222(.
3ـ اینکه شیعه ی امامیه به عصمت و طهارت تمامی 12 امام معتقدند مستفاد از فرمایشات پیامبر اکرم 6 

است. عامه نیز به این موضوع اقرار دارند و یکی از احادیثی که در این باره نقل نموده اند روایت زیر است:
انا و علی والحسن والحسین و تسعه من ولد  قال: سمعت رسول اهلل6 یقول:  بن عباس،  »عن عبداهلل 

الحسین مطهرون معصومون«. )فرائدالسمطین 2/ 133، 133/ ح 430، 564(. 
نه فرزند  از رسول خدا شنیدم که فرمود: من و علی و حسن و حسین و  یعنی: »ابن عباس می گوید: من 

حسین مطهر و معصوم می باشیم«.

4ـ سعد بن ابی وقاص مالک بن اهیب )و یا: وهیب( زهری متوفای سال 54 یا 55 یا 56 و یا 58 هجری.

5ـ اَنَس بن مالک بن نَْضر نَّجاری َخْزَرجی ابوثُماَمه )و یا: ابوحمزه( متوفای سال 93 هجری.

6ـ عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب متوفای سال 68 هجری.

7ـ ابوسعید سعدبن مالک بن سنان انصاری ُخدری متوفای سال 74 هجری.

8ـ ُعَمربن ابی َسلََمة بن َعبْداالََسد َمْخُزومی متوفای سال 83 هجری.

9ـ واثِلَه بن اَْسَقع بن َعبْدالُعّزی لَیْثی ِکنانی متوفای سال 83  و یا 85 هجری.
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7ـ عبداهلل بن جعفر)1(                   8 ـ ابوَحْمراء ِهالل)2(                 9ـ اُم َسلَمه 
10ـ عایشه)3(                           11ـ ابوُهَریَْره)4(                    12ـ َمْعِقل بن یَسار)5(

َفیْل)6(                                   14ـ جابر بن عبداهلل )7(             15ـ ابوبَْرَزه ی اَْسلَمی)8(. 13ـ ابوالطُّ

16ـ مقداد بن اسود )9(. )10(.

روایاتی که صحابه ی مذکور نقل کرده اند، در این موضوع هم رأی و هم سخن هستند که 
آیه ی شریفه ی تطهیر در خانه ی ام سلمه نازل شده، و فقط در شأن پنج تن بوده است و هیچیک از 
زنان پیامبر6 داخل این قضیه نیست، و این مطلب از مسلمات است. غیر از حضرات صحابه، 
تقریبا 300 نفر دیگر این روایت را نقل کرده اند که در اکثر آنها تصریح شده است که محل نزول 
آیه خانه ی »ام سلمه« بوده است. و ما مشخصات این 300 نفر را که در قرون مختلفه می زیسته اند 

بطور تفصیل در کتاب »الغدیر« شرح داده ایم.)11(
-----------------------------------------------

1 ـ عبداهلل بن جعفر بی ابی طالب هاشمی متوفای سال 80 هجری.
2ـ ابوحمراء هالل بن حارث )و یا ابن ظفر(.

3ـ عایشه بنت ابی بکر بن ابی قحافه ـ از همسران پیامبر اکرم 6ـ متوفای سال 58 هجری می باشد.
ـ  ابوهریره دوسی یمانی متوفای 57 یا 58 و یا 59 هجری. 4

5ـ َمعقل بن یسار بن عبداهلل مزنی متوفای حدود 65 هجری.
6ـ ابوالطفیل عامربن واثِله لیثی متوفای 100 یا 102 یا 108 و یا 110 هجری.

7ـ جابر بن عبداهلل انصاری متوفای 73 یا 74 و یا 78 هجری.
8ـ ابوبرزه ی نَضله بن عبید بن عابد اسلمی متوفای سال 65 هجری. اقوال دیگری نیز در نسب ابوبرزه نقل 

شده است.
9ـ مقداد بن عمرو کندی حضرمی معروف به مقداد بن اسود متوفای 33 هجری.

تعلیق  در  ما  و  نموده اند  نقل  صحابه  این  از  را  تطهیر  آیه ی  نزول  شأن  خویش  کتب  در  عامه  علمای  10ـ 
شماره ی 1 منابعی را که این علماء احادیث مربوطه را در آن روایت نموده اند بتفصیل درج نموده ایم.

الزم به ذکر است از آنجائیکه مبنای عامه بر این است که تمامی صحابه ی پیامبر عادل می باشند دیگر نیازی 
تعلیق شماره ی 1  بسنده می نماییم ولی در  نام آنان  به همین ذکر  نیز  ما  نیست و  توثیق یک یک صحابه  به 
آنان  یکایک  تعدیل  به  عامه  رجالی  کتب  اساس  بر  ابتدا  آورده ایم  را  عامه  علمای  و  تابعین  نام  که  هنگامی 

پرداخته و سپس مصدر مربوط به آیه ی تطهیر را درج نموده ایم.
11ـ اسناد شأن نزول آیه ی تطهیر در مجلدات دوازدهم به بعد الغدیر آمده و مـتأسفانه تاکنون طبع نگردیده
»--

آیه ی اول: آیه ی تطهیر
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شأن  در  شریفه  آیه ی  این  که  شد  پرسیده  اکرم6  پیامبر  از  تطهیر  آیه ی  نزول  از  بعد 
کیست؟ حضرت فرمود: »در شان من، علی، فاطمه، حسنین«.)1(

پس با توجه به مطالب فوق، جای هیچگونه تردیدی نیست که حضرت صدیقه زهرا3 
نیز مشمول آیه تطهیر است و در کلمه »اهل البیت« او نیز مراد می باشد. گذشته از اینها، پیامبر 
اکرم6، برای اثبات و روشن شدن حقیقت امر کار بسیار جالبی کرده است که 9 نفر از 
صحابه آن را نقل کرده اند، به این شرح که بعد از نزول این آیه، حضرت رسول6، هر 
روز )تا زمان وفاتش تقریبااً(، هنگام خروج ازمنزل که برای اقامه ی نماز صبح به مسجد تشریف 

می برد، قبل از نماز صبح به در خانه ی حضرت صدیقه3می آمد و می فرمود:

لُِیْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس  ُيِريُد اهلل  َا  اْلبَْیت ، »ِإنَّ أَْهَل  يَا  َلُم َعلَْیُكْم  »السَّ
أَْهَل اْلبَْیِت َو ُيَطهَِّركمُْ تَْطِهرًيا««.

-----------------------------------------------
--«

 است. حقیر تا این زمان موفق به زیارت مجلدات مذکور نگردیده ام، ولی آنچه که مسلم است این است که: 
با توجه به کتبی که پس از فوت مرحوم عالمه امینی بطبع رسیده، مدارک بیشتری در خصوص شأن نزول 
آیه ی تطهیر در دسترس می باشد. ما نام 300 نفر از رواتی را که شأن نزول آیه ی تطهیر را نقل نموده اند )و 
شامل تابعین و علمای عامه می باشند( در تعلیق شماره ی 1 آورده ایم، هر چند که یقینااً آنچه که در این تعلیق 
ذکر کرده ایم به هیچ وجه ما را از مطالبی که در این باره در الغدیر آمده است بی نیاز نخواهد ساخت. باشد که 
بزودی چشم شیعیان به بقیه ی مجلدات الغدیر نیز روشن گردد. تنها اشاراتی که در مجلدات مطبوع الغدیر به 
آیه ی تطهیر شده مطالبی است که در مجلدات 50/1، 3/ 24، 196، 5/ 416، 6/ 170، 7/ 236، 9/ 348 درج 

است و همگی بصورت اشاره بوده و در نهایت اختصار می باشد.

و  حسن  و  علی  فی  و  فی  خمسه:  فی  االیه  هذه  نزلت  فرمود:  پیامبر6  می گوید  خدری  ابوسعید  1ـ 
 /10  /2 فرائدالسمطین   ،769 ح   /2 شواهدالتنزیل   ،5/22 طبری  )تفسیر  االیه.  اهلل«  ُيِريُد  َا  »ِإنَّ فاطمه  و  حسین 
ح 356، الصواعق المحرقه/ 221، تفسیر ابن کثیر 3/ 485، مختصر تاریخ دمشق 7/ 13، مجمع الزوائد 9/ 67، 
َا ُيِريُد اهلل« در شأن پنج نفر نازل شده است: من و علی  درالمنثور5/ 198، ینابیع الموده/294(. »یعنی: این آیه »ِإنَّ

و حسن و حسین و فاطمه«.
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»سالم بر شما ای اهل البیت، بدرستی که خدا اراده فرموده است 
که هر ناپاکی را از شما خاندان نبوت دور گرداند و شما را پاک 

و منزه نماید«.
راوی می گوید: من شش ماه در مدینه بودم و این جریان را هر روز مشاهده کردم.)1(

در روایات دیگری راوی نقل می کند: من نه ماه در مدینه توقف کردم و هر روز ناظر این 
صحنه بودم. )2(

در روایت دیگری راوی اظهار می دارد: من 12 ماه در مدینه ساکن بودم و هر روز شاهد این 
روش پیامبر بودم و این جریان تا آخرین روز زندگانی رسول اکرم6 ادامه داشته است.

به مطالب مذکور کامالاً روشن است که آیه ی تطهیر مخصوص بوده است  با توجه  پس 
رسول  حضرت  بوده اند.  ساکن  آنجا  در  که  اشخاصی  آن  و  علیها  اهلل  سالم  صدیقه  خانه ی  به 
اکرم6که به این روش، به این استمرار، به این استقرار و در این مدت متوالی، هر روز بر 
در خانه ی زهرا3 می آمد، منظورش این بوده است که اگر کسی سخنان آموزنده و تعیین 
کننده ی او را نشنیده است امروز بشنود،  و اگر امروز نشد فردا، و اگر فردا نشد، روزهای دیگر. 
همه ی صحابه، چه آنانکه در مدینه حضور داشتند، و چه مسافرینی که وارد شهر می شدند، از 
پیامبر  این روش رسول اکرم6 آگاه شدند که آیه ی تطهیر فقط و فقط در شأن خاندان 

)پنج تن:( نازل شده است.
-----------------------------------------------

1ـ صحابه ای که از ایشان وقوع این عمل پیامبر بمدت 6 ماه گزارش شده است عبارتند از:
)1(ـ امیرالمومنین 7: ینابیع الموّده/ 174.

مسند   ،285  ،259/3 احمد  مسند  ج402/22،  َطبرانی56/3،  کبیر  معجم  مالک:  بن  اَنس  )2(ـ 
طیالسی274/ح 2059، مشکل االثار 338/1، شواهدالتنزیل ج 2/ ح 637 ـ 639، 644، 773.

)3(ـ ابوالحمراء هالل: معجم کبیر طبرانی 56/3، 200/22، شواهدالتنزیل ج 2/ح 695، 696.

2ـ صحابه ای که از ایشان وقوع این عمل پیامبر بمدت 9 ماه گزارش شده است عبارتند از:
)1(ـ انس بن مالک: شواهدالتنزیل ج2/ ح 640 ـ 642، یَنابیع الموّده/108، 174.

338، کفایه الطالب/232، شواهدالتنزیل ج2/ ح 702. )2(ـ ابوالحمراء هالل: مشکل االثار1/ 
)3(ـ ابوسعید خدری: شواهدالتنزیل ج2/ ح 668، مناقب خوارزمی/ 23.

آیه ی اول: آیه ی تطهیر
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آیه ی تطهیر و گفتار زنان پیامبر اکرم6

اینک بررسی اینکه آیا از همسران پیامبر6 کسی در مورد آیه ی تطهیر ادعائی کرده 
است یا نه؟ در این مورد شیعیان روایاتی از زنان پیامبر 6 از جمله امّ َسلَمه نقل کرده اند که 
آن احادیث را حضرات عامه نیز صحیح و معتبر شمرده اند. یکی از آن روایات که مورد قبول 
پیامبر6  از  من  می فرماید:  ام سلمه  جناب  که  است  این  می باشد،  سنّی(  و  )شیعه  فریقین 
حسنین  و  فاطمه  علی،  من،  درباره ی  فرمود:  حضرت  کیست؟  شأن  در  آیه  این  که  پرسیدم 

است و تو هم مشمول این آیه نیستی. )1(

ام سلمه ـ که پس از خدیجه ـ سرآمد زنان پیامبر6 است خودش آشکارا اعالم و اقرار 

می کند که من مشمول این آیه نیستم؛)2( ما همسران نبی، مورد خطاب این قضیه نیستیم، و 
-----------------------------------------------

َا ُيِريُد اهلل«، و فی البیت سبعة: جبرئیل و میکائیل و رسول اهلل  1ـ ام سلمه می گوید: »نزلت هذه االیة فی بیتی:»ِإنَّ
البیت؟ فقال:  البیت، فقلت: یا رسول اهلل، ألست من اهل  انا علی باب  و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، و 

انّک الی خیر، إنک من أزواج النبی، و ما قال انک من اهل البیت«. )شواهدالتنزیل ج 2/ 82/ح 757(.

َا ُيِريُد اهلل« در منزل من نازل گردید و در خانه فقط هفت نفر بودند: جبرئیل و میکائیل و  »یعنی: آیه ی »ِإنَّ
رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین. من نیز کنار در خانه )ایستاده( بودم. به پیامبر گفتم: ای رسول 
همسران  از  تو  و  شد  خواهد  بخیر  تو  عاقبت  فرمودند  من  به  پیامبر  می باشم؟  اهل بیت  از  نیز  من  آیا  خدا، 

پیامبری، و حضرت به من نفرمود که تو از اهل بیت هستی«.

َا ُيِريُد اهلل« فی رسول اهلل و علی و فاطمه والحسن  ام سلمه در روایت دیگری می گوید: »نزلت هذه االیه »ِإنَّ
والحسین«. )مُعجم اَْوَسط َطبَرانی271/4، 272، مناقب ابن َمغاِزلی/ 302، شواهدالتنزیل ج 2/ ح 756، تاریخ 

.)67 ابن َعساِکر )ترجمة الحسین7(/ 
َا ُيِريُد اهلل« در شأن رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است«. »یعنی: این آیه»ِإنَّ

2ـ ام ّسلمه در روایتی می گوید: بعد از نزول آیه من به پیامبر عرض کردم: »و انا«؟ یعنی آیا من هم می توانم 
از اصحاب کساء باشم و مشمول آیه ی تطهیر گردم؟ ام سلمه می گوید: من این سوال را از پیامبر نمودم و 
یا  فقلت:   =« شد.  خواهی  بخیر«  »عاقبت  تو  گفتند:  بلکه  ندادند  مثبت  پاسخ  حضرت  که  سوگند  خدا  به 

رسول اهلل، و انا؟ قالت: فواهلل ما أنَْعَم و قال: انک الی خیر«. )تفسیر ابن کثیر 3/ 484(.
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-----------------------------------------------
نیز  نکته  این  به  عنایت  نداشته اند  اظهار  پیامبر  همسران  از  هیچیک  را  ادعایی  چنین  اینکه  بر  عالوه  1ـ  
ضرورت دارد که بعضی از زنان رسول خدا ـ که از جمله آنان عایشه می باشدـ چنان در معاصی و عصیان بر 
پروردگار غرق بوده اند که باید آنان را در حقیقت تمثالی از گناه و معصیت دانست و نه نمونه ای از انسان 
ـ  بودند  اکرم6  پیامبر  همسران  از  دو  هر  که  ـ  حفصه  و  عایشه  سیره ی  درباره ی  بخواهیم  اگر  معصوم. 
در اینجا سخن بگوییم و از صدماتی که این دو نفر به پیکره ی اسالم وارد نموده اند بحث نماییم، بی تردید 
نیازمند به سیاه کردن هفتاد من کاغذ خواهیم بود. فقط جا دارد توجه خوانندگان را به یکی از روایات پیامبر 
اکرم 6 که در صحیح مسلم آمده است جلب کنیم و عایشه را با همین یک روایت به سوی محکمه ی 

عدالت روانه سازیم.
مُسلم به سند خویش روایت می کند که پیامبر به علی فرمودند: »ای علی، تو را دوست نمی دارد مگر فرد 
مؤمن؛ و تو را دشمن نمی دارد مگر فرد منافق. )الیحبک اال مؤمن و الیبغضک اال منافق(«. ]صحیح مسلم ـ 

کتاب االیمان، باب 33 ـ 1/ 86/ 131[.
درجه ی  نهایت  بیانگر  دیگر  شخص  با  انسان  یک  جنگیدن  اینکه  به  عنایت  با  و  فوق  روایت  به  توجه  با 
دشمنی و عناد اوست لذا براحتی می توانیم نتیجه بگیریم که عایشه ـ و یا بهتر بگوییم پرچمدار جنگ جمل ـ 

از چهره های شاخص نفاق در تاریخ اسالم است.

تفسیر  ینابیع الموّده/108،  مغازلی/302،  ابن  مناقب  کفایه الطالب/32،  حاکم172/3،  مستدرک  2ـ 
طبری7/22، مقتل الحسین2/ 61، شواهدالتنزیل 2/ ح 649ـ 652، 704،672، العمده ابن بطریق/ 38، 51، 52، 

)به نقل از تفسیر ثَْعلَبی(، مناقب خوارزمی/224.

کامالاً واضح است که اگر آیه ی شریفه تطهیر درباره ی زنان پیامبر6 بود، جناب عایشه 

آن را بر پیشانی جمل می نوشت و غوغائی بر پا می کرد، در صورتی که هیچیک از همسران 
رسول اکرم6هرگز چنین ادعائی نکرده اند که این آیه در شأن آنان بوده است.)1(

آیه ی تطهیر و گفتار ائمه ی اطهار و حضرت زهرا

امیرالمؤمنین، حضرت صدیقه، حسن بن علی، حسین بن علی، حضرت سجاد، حضرت 

باقر، و حضرت صادق: همگی در هنگام منقبت شماری به این آیه استناد و احتجاج کرده 
و برهان سخن خویش قرار داده اند. )2(

آیه ی اول: آیه ی تطهیر
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استنشاد  و  احتجاج  آیه  این  به  خود  گفتار  اثبات  برای  یوم الّشوری  در  امیرالمؤمنین7 
نیست؟ و تمامی صحابه ای که در آنجا حضور  ما  نموده است که آیا آیه ی تطهیر در مورد 
داشتند ضمن قبول اظهارات آن حضرت عرض کرده اند: بلی، این آیه در شأن شماست؛ )1( و 

این مطلب از مَُسلَّمات است.

آیه ی تطهیر و گفتار صحابه
همانطوری که در قسمت اول این بخش اشاره شد، تمام صحابه و تابعین در این مطلب 
هم رأی و هم سخن هستند که آیه ی تطهیر در شأن پنج تن است و از آنان کسی که مخالف 

این عقیده است، فقط و فقط ِعْکِرَمه)2( می باشد که داستان »سیاق« از او نقل شده است.)3(

-----------------------------------------------
1ـ مناقب خوارزمی/ 224. متن کامل این مُناشده را در تعلیق شماره ی 2 آورده ایم.

2ـ ابوعبداهلل عکرمه بربری )متوفای 105 هجری( فردی است که بتصریح علمای عامه از خوارج بوده و 
تعلیق  در  کتاب  این  پایانی  قسمت  در  ما  است.  داشته  اشتهار  پیامبر  خاندان  با  دشمنی  به  وی  است.  کذاب 

شماره ی 3 درباره ی عکرمه بتفصیل سخن خواهیم گفت.
آنچه که در اینجا الزم به ذکر است این است که بسیار مضحک می باشد که در مقابل انبوه روایاتی که در 

خصوص نزول آیه در شأن پنج تن نقل شده است، قول فرد معلوم الحالی مانند عکرمه طرح گردد.
خوانندگان سخنان عکرمه را بعنوان یک نظر تفسیری نگاه نکنند بلکه از این گفتار عکرمه دریابند که وی 
تا چه حد در دروغ و افترا و معاندت با اهل بیت پیامبر اکرم صلوات اهلل علیهم جسور و بی پرواست. جای دریغ و 
درد است که علمای عامه در این مورد )و یا موارد دیگر( اراجیف عکرمه را در حد یک نظر تفسیری مطرح 
نازل  تن  پنج  درباره ی  تطهیر  آیه ی  معتقدند که  بعضی  تفسیر خود می گوید:  در  ابن جریر طبری  می کنند. 
شده است و بعضی هم معتقدند که درباره ی زنان پیامبر است. طبری سپس برای طرح عقیده ی گروه اول به 
16 روایت محکم و صحیح استناد می کند که آن روایت ها همگی از صحابه ی پیامبر6 می باشد، یعنی 
16 روایت از صحابه نقل می کند که آیه ی تطهیر در شأن پنج تن نازل شده است، بعد برای طرح نظر گروه 
پیامبر  زنان  این آیه درباره ی  بوده که  معتقد  نماید می گوید عکرمه  نقل  از صحابه  اینکه روایتی  بدون  دوم 
است. )تفسیر طبری 22/ 5ـ 8 . اگر واقعااً بر این نوع استدالل بتوان تفسیر روایی آیات قرآنی نام نهاد، و مراد 
از وجوه تفسیری یک آیه، امثال همین نقل قولها باشد، باید قبول کنیم که هر فردی در هر دوره ای می تواند 
گفتند:  نیز  بنی العباس  خالفت  زمان  در  چنانکه  بدهد  حراج  بازار  به  تفسیر  بعنوان  و  بربافد  خود  از  مطالبی 

بنی العباس نیز مشمول این آیه می باشند. )مراجعه بفرمایید به الصواعق المحرقه/ 223، 224(.
»--



63 /

آیه ی تطهیر و نظر رجال تفسیر و حدیث

و  متفق القول  همگی  مذکور،  روایات  بررسی  از  پس  حدیث  و  تفسیر  رجال  و  علماء 
هم عقیده اند که سخن ِعکرمه اعتبار ندارد، و این استدالل سیاق او برهان صحیحی نیست، به 
مالحظه ی اینکه ضمایر آیه ی شریفه ی تطهیر همه مذکر است و ضمائر دو آیه ی قبل و بعد 
آن مؤنث می باشد. بنابراین، سیاق آیه ی تطهیرـ که در وسط آن دو آیه است ـ عوض شده و 
تغییر کرده، در نتیجه امکان ندارد که آیه مربوط به همسران پیامبر6باشد؛)1( و اگر جز 
آیه ی تطهیر منقبت دیگری در شأن زهرای اطهر3 نبود، همین یک آیه برهانی است کافی 

-----------------------------------------------
--«

طرح شأن نزول آیه ی تطهیر در خصوص بنی العباس، پیامد طرح نظر امثال عکرمه در تفاسیر است. اگر 
سخن افرادی چون ِعْکِرَمه ـ تحت عنوان وجوه تفسیری آیه ـ نقل نمی شد دیگر افراد جرأت این را بخود 
نمی دادند که امثال هارون الرشید و متوکل را نیز مشمول آیه ی تطهیر نمایند. اگر قرار باشد این تافهات و 
بپنداریم واقعااً دیگر چه چیزی از دین  خزعبالت را بعنوان تفسیر قرآن تلقی نماییم و آنها را حقایق دینی 

باقی خواهد ماند؟!

3ـ منظور از داستان سیاق این است که عکرمه مدعی است که چون آیات قبل از آیه ی تطهیر و همچنین 
آیه ی بعد آن مربوط به زوجات پیامبر است پس بهمان سیاق آیه ی تطهیر هم درباره ی همسران پیامبر است. 
پیامبر است  از آیه تطهیر که درباره ی زوجات  بعد  یا آیه ی  از آیه ی تطهیر و  قبل  این است که آیات  پاسخ 
همگی دارای ضمائر مؤنث می باشد و حال آنکه دو ضمیر موجود در آیه ی تطهیر مذکر است و لذا از نظر 
ظاهر کالم امکان ندارد آیه درباره ی زنان پیامبر6 باشد و این موضوعی است که علمای عامه نیز آن را 

پذیرفته اند.

1ـ ابن َحَجر َهیْتَمی می گوید: »اکثر مفسرین معتقدند که آیه ی تطهیر در شأن علی و فاطمه و حسن و حسین 
نازل شده است بدلیل اینکه ضمیر در »َعْنُكم«و همچنین در »ُيَطهَِّرُكم« مذکر است«. )الصواعق المحرقه/220(.

ابوالجارود از زید بن علی بن حسین نقل می کند که فرمود: بعضی از مردم جاهل می پندارند که خداوند 
مراد  اگر  که  سوگند  بخدا  می گویند،  دروغ  اینان  است.  نموده  قصد  را  پیامبر  همسران  تطهیر،  آیه ی  در 
همسران پیامبر بود خدا می فرمود: »لیذهب عنکن الرجس و یطهرکن تطهیرا« و عبارت بصورت تأنیث بیان 
ِمَن  َكَأَحٍد  لَتبَّْجَن« و »َلْسُتَّ  ُبُیوِتُكّنَ«، »َو  فی  ُيْتلی  ما  اْذُكْرَن  می شد نظیر عبارت دیگر که فرمودده است: »َو 

النِّساء«. )تفسیر قمی 2/ 168، بحاراالنوار 35/ 207(.

آیه ی اول: آیه ی تطهیر
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و  از جمله شئون  )1( و عصمت  اینکه حضرت صدیقه سالم اهلل علیها معصومه است،  نشانگر  و 
ابتدای خلقت، از  از  مناصب والیت است؛ و ما، غیر »ولی« که معصوم باشد سراغ نداریم)2(  
آدم تا آخر، هر کسی که معصوم است »ولی« است، یا پیامبر است، یا امام است، و یا صّدیق)3( 

می باشد که صدیقه سالم اهلل علیها نیز یکی از آنان است.

-----------------------------------------------
1ـ ابن َحَجر هیتمی می گوید: »ثم هذه االیه منبع فضائل اهل البیت النبوی الشتمالها علی غرر من ماثرهم و 
االعتناء بشأنهم حیث ابتدئت ب)إنَّما( المفیده لحصر إرادته تعالی فی أمرهم علی إذهاب الرجس الذی هو 
الثم او الشک فیما یجب االیمان به عنهم، و تطهیرهم من سائر االخالق و االحوال المذمومه. و سیأتی فی 

بعض الطرق تحریمهم علی النار، و هو فائده ذلک التطهیر«. )الَصواعق الُمحرقه/223(.
شامل  و  ایشان  مناقب  درخشان ترین  حاوی  اینکه  برای  است  نبوی  اهل بیت  فضائل  منبع  آیه  این  »یعنی 
اراده ی خدای  افاده ی حصر  با لفظ )انما( آغاز می گردد، و )انما(  به شأن )رفیع( آنان است چرا که  توجه 
چیزهایی  آن  به  شک  یا  و  گناه  همان  نیز  رجس  و  می نماید،  رجس  از  آنان  نمودن  منزه  امر  در  را  تعالی 
جمیع  از  اهل بیت  تطهیر  در  خداوند  اراده ی  بیانگر  همچنین  آیه  این  است.  واجب  آنها  به  ایمان  که  است 
خصوصیات اخالق و احوال مذموم است؛ و اینکه ـ در بعضی از طرق روایات که نقل خواهد شد آمده که 

ـ آتش و جهنم بر آنان حرام است همانا فائده ی این تطهیر می باشد«.

2ـ یعنی هم »ولی« باید معصوم باشد و هم معصوم الزامااً »ولی« است.

صدیقه می باشند می گوید: »معنی صدیقه  اینکه حضرت زهرا3  3ـ مرحوم عالمه ی مجلسی درباره ی 
)که بر وزن فعیله می باشد( مبالغه ی در صدق و تصدیق است. و مراد آن است که فاطمه سالم اهلل علیها به آنچه که 
پدرشان پیامبر اکرم6 از جانب پروردگار می آوردند کثیرالتصدیق بوده اند. حضرت صدیقهسالم اهلل علیها 

همچنین در اقوالشان نیز صادق بوده اند و با کردار خویش، اقوال خود را تصدیق می نمودند و این دقیقااً به 

معنی عصمت است...«. )مرآة  العقول 5/ 315(.
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-----------------------------------------------
1ـ سوره ی آل عمران: 61.

نقل  تفصیالاً  ـ  متعددی  بطرق  خویش  سند  با  ـ  مدینه  به  را  نَْجرانیان  آمدن  ماجرای  اصفهانی  ابوالفرج  2ـ 
نموده که خالصه ی آن چنین است:

گروهی از نصارای نَْجران که در میانشان اُْسقف آنان، و عاقب، و ابوَحبش، و سیّد، و قیس، و عبدالمسیح، 
که  )جایی  یهود  بیت المدارس  به  ابتدا  و  آمدند  مدینه  به  بودند  حارث  نام  به  عبدالمسیح  خردسال  فرزند  و 
یهودیان در آن کتب خویش را می خواندند( رفتند و خطاب به آنان گفتند: چطور یک نفر توانسته بر شما 
همگی  روز  آن  فردای  برویم.  او  نزد  محمد  امتحان  برای  فردا  تا  کنید  حاضر  را  خویش  عالمان  کند؛  غلبه 
کیست؟  موسی  پدر  ابوالقاسم،  ای  گفت:  و  نمود  سخن  به  آغاز  نجرانیان  اسقف  ابتدا  رفتند،  پیامبر  نزد 
حضرت فرمود: ِعمران. اسقف گفت: پدر یوسف کیست؟ حضرت فرمود: یعقوب. اسقف گفت: پدر تو 
کیست؟ حضرت فرمود: پدر من عبداهلل بن عبدالمطلب است. اسقف گفت: حال بگو پدر عیسی کیست؟ 
پیامبر6 تاملی فرمود، در این زمان بود که جبرئیل نازل شد و وحی آورد  »ِإنَّ مََثَل ِعیسیَ ِعنَد اهلل َكَمَثِل 

َءاَدَم  َخلََقُه ِمن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل لَُه ُكن َفَیُكون«  )آل عمران: 59(.

آیه ی دوم:  ]آیه ی مباهله[

»َفُقْل تََعالَْوْا نَْدُع أَْبنَاَءنَا َو أَْبنَاَءكمُْ َو نَِساَءنَا َو نَِساَءُكْم َو أَنُفَسنَا َو أَنُفَسُكْم 
ُثمَّ نَْبتهَِْل َفَنْجَعل لَّْعَنَت اهلل َعلَی اْلَكِذِبنَي«)1(.

»پس بگو )ای پیامبر( بیایید ما و شما با فرزندان و زنان خود
 با هم به مباهله برخیزیم )یعنی در حق یکدیگر نفرین کنیم(

 تا دروغگویان را به لعن و عذاب خدا گرفتارسازیم«.

با  که  هنگامی  اکرم6  پیامبر  اینکه  بر  می کند  ندا  آشکار  و  صریح  بطور  آیه  این 
نصارای نَْجران مباهله فرمود،)2( حضرت صدیقه سالم اهلل علیها نیز در این مورد شرکت داشت، 

آیه ی دوم: آیه ی مباهله
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-----------------------------------------------
پیامبر آیه را برای اسقف نجرانیان تالوت نمودند. اسقف گفت: تو فکر می کنی خدا به تو وحی کرده که 

بر ما و نه بر قوم یهود چنین چیزی  نه  بر تو و  نه  عیسی )مانند آدم( از خاک خلق شده است و حال آنکه 

وحی نگردیده است....

َك  )از آن جهت که نجرانیان از لجاجت خویش دست برنداشتند( خداوند این آیه را نازل نمود »َفَمْن َحاجَّ
نَْبتهَِْل  أَنُفَسُكْم ُثمَّ  َو  أَنُفَسنَا  َو  نَِساَءُكْم  َو  نَِساَءنَا  َو  أَْبنَاَءكمُْ  َو  أَْبنَاَءنَا  نَْدُع  تََعالَْوْا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  َجاَءَك  مَا  َبْعِد  ِفیِه ِمن 

َفَنْجَعل لَّْعَنَت اهللَِّ َعلَی اْلَكِذِبني« )آل عمران: 61(.

با  حق  گردد  مشخص  آنکه  برای  گفتند  آنان  به  و  نمودند  تالوت  آنان  برای  را  آیه  اکرم6  پیامبر 

خواهم  شما  بنفرین  هستند  من  وجود  و  نفس  مانند  به  که  افرادی  و  زنان  و  فرزندان  بهمراه  ]من  کیست 

از طرفین که  نماید، هر کدام  را دچار عذاب  ما  بخواهید که  از خداوند  و  نیز چنین کنید  پرداخت و شما 

دچار عذاب الهی شد حقانیت طرف مقابل ثابت می گردد[. اسقف نجرانیان گفت: این منصفانه است. پیامبر 

فرمودند: فردا با یکدیگر مباهله خواهیم نمود.

یهودیان از مباهله منصرف شدند و در میان خود گفتند: )بگذارید نصارا و محمد در حق یکدیگر نفرین 
کنند( به ما چه مربوط است که خدا نصارا را از بین خواهد برد یا مسلمانان را.

با  اگر  پیامبر خداست  ما که می دانیم محمد  به یکدیگر گفتند:  منازل خود رسیدند  به  نیز وقتی  مسیحیان 
او مباهله کنیم هالک خواهیم شد بهتر است دیگر کاری بکار او نداشته باشیم تا او هم کاری با ما نداشته 
پیامبر فقط علی و فاطمه و  پیامبر اکرم برای مباهله عازم گردید.  ـ  باشد. فردای آن روزـ پس از اذان صبح 
حسن و حسین را برای مباهله با خود برد. نجرانیان آنگاه که او را با خاندانش دیدند به پیامبر گفتند که از 

مباهله ی با او منصرف شده اند و از حضرت خواستند که در حق آنان نفرین ننماید. )االغانی 12/ 6ـ 10(.

حاکم َحْسکانی در روایتی نقل می کند که: »عاقب« و »سید« هر دو اسقف نجرانیان بودند. عاقب به سید 
گفت اگر محمد با اصحابش بخواهد با ما مباهله کند یقینااً پیامبر نیست ولی اگر با خانواده اش به مباهله ی 
با ما مبادرت کند تحقیقااً پیامبر است. زمانیکه پیامبر برای مباهله آماده شد علی را در سمت راست خود، و 

حسن را در سمت چپ خویش، و حسین را در سمت راست علی، و فاطمه را در عقب سر خود قرار داد.
نجات  ما  نه  بدهی  انجام  را  اینکار  اگر  چون  نکن  مباهله  محمد  با  گفت:  سید  به  دید  چنین  وقتی  عاقب 

می یابیم و نه اعقاب ما... )شواهدالتنزیل ج 1/ ح 174(.

ْمَطین ح 2/ 23، 24/ ح 365. همچنین مراجعه بفرمایید به فرائدالسِّ
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باب  فضائل الصحابه،  کتاب  ـ  مسلم  صحیح  از:  است  عبارت  آیه  این  نزول  شأن  مصادر  از  بعضی  1ـ 
بن  احمد  مسند   ،176/15 نووی(  )بشرح  مسلم  صحیح  ج1871/4،  ح32/  ابی طالب،  بن  علی  فضائل  من 
علی  مناقب  فی  باب  المناقب،  کتاب  ـ  ِتْرِمذی  سنن   ،)98  ،97  /3 شاکر  محمد  احمد  )چاپ  حنبل185/1 
االغانی   ،63/7 )بیهقی(  الکبری  السنن   ،301 299/3ـ  طبری  تفسیر   ،3724 ح   /638  /5 ج  ـ  ابی طالب  بن 
 ،150/3 63، مستدرک حاکم  17ـ ص  نوع  ـ  نیسابوری(  )تألیف حاکم  الحدیث  معرفة علوم   ،10  ،9  /12
مغازلی/263،  ابن  مناقب  صبّاغ(/120،  )ابن  الُمهّمه  الُفُصول   ،176 168ـ  ح   /129 شواهدالتنزیل120/1ـ 
 /24  ،23 ج2/  ح307،   /378  ،377  /1 فرائدالسمطین  االصابه509/2،   ،56  ،55  ،29 28ـ  الطالب/  کفایة 
الصواعق المحرقه/178،  کثیر371/1،  ابن  تفسیر  اعالم النُّبالء387/3،  سیر  تحفة االشراف291/3،  ح365، 
نهج البالغه16/  شرح   ،97 خوارزمی/60،  مناقب  تذکرة الخواص/14،  ذخائرالعقبی/25،   ،238  ،229  ،224
43، ینابیع الموّده/9، 44، 51، 232، 281، 295،  ِّیَّه4/  38، المواهب اللَُّدن 26، درالمنثور4/  291، اسدالغابه4/ 

حابه/267. دّرالسَّ االتحاف/5، 

حاکم نیسابوری می گوید: »در تفاسیر اخبار متواتری از ابن عباس و غیر او نقل شده که پیامبر در روز مباهله 
دست علی و حسن و حسین را گرفت و فاطمه نیز در پشت سر آنان قرار داشت و سپس فرمود: اینان فرزندان 
و همتایان »= أنُفَسنا« و زنان ما می باشند، شما نیز همتایان و فرزندان و زنان خود را بیاورید تا در حق یکدیگر 

نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم«. )معرفه علوم الحدیث ـ نوع 17ـ ص 63(.

تذکر این نکته ضروری است که در این آیه از وجود مقدس امیرالمؤمنین7 با تعبیر » أنُفَسنا« یعنی عین وجود 
و نفس پیامبر اکرم6 یاد شده است؛ و این خود مقام و منزلتی است که اختصاص به امیرالمؤمنین دارد و اگر 

چنانچه ما این کلمه را به همتا ترجمه نمودیم از باب تسامح در ترجمه بوده است.

و او وجود مقدسی است که میان چهار معصوم دیگر در آیه ی مباهله قرار گرفته است، دو 
معصوم )ابنائنا( حسنین، و دو معصوم )انفسنا( پیامبر و علی، و یک معصومه ی ما بین آنان، 
که از نساء منحصر است به این وجود مقدس.)1( و با توجه به این مطلب که مباهله )ابتهال و 
نفرین کردن( با نصارای نجران یک کار عادی نیست، و با زن و مرد عادی نمی توان اقدام به 
مباهله کرد و طرف مقابل را مغلوب و رسوا نمود، لذا صالحیت اقدام به چنین امر خطیری 
را افراد مقدس و شایسته ای دارا هستند که مورد نظر مرحمت حضرت حق تبارک و تعالی 
بوده باشند، و حضرت صدیقه سالم اهلل علیها نیز یکی از آن شخصیت هائی است که مشمول این 

آیه ی شریفه است و این از مسلمات است.

آیه ی دوم: آیه ی مباهله
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آیه ی سوم: »َفتَلَقَّی َءاَدُم ِمن رَّبِِّه كلََِماٍت َفتَاَب َعلَْیِه«)1(

»پس حضرت آدم از حضرت حق تبارک و تعالی کلمات را فراگرفت )و آن کلمات را 
وسیله ی قبوِل توبه ی خویش قرار داد( و خداوند توبه ی او را پذیرفت«.

آیه ی  به  توجه  با  و  است؛  فوق العاده  بسیار  که  است  شده  نقل  احادیثی  آیه  این  درباره ی 
مذکور و این روایات، انسان می تواند بخوبی درک نماید که حضرت صدیقه سالم اهلل علیها یکی 
از علل خلقت است و یکی از اسباب آفرینش جهان می باشد؛ یعنی همانطور که رسول اکرم، 
امیرالمؤمنین و حسنین: سبب خلقتند، حضرت صدیقه سالم اهلل علیها نیز یکی از علل آفرینش 

است، و معقول نیست کسی علت خلقت باشد و والیت نداشته باشد.
در این باره دو روایت نقل می کنیم که یکی از جناب امیرالمؤمنین7و دیگری از جناب 
ابن عباس. روایتی که از وجود مقدس امیرالمؤمنین7 است و جمعی از حفاظ عامه آن را 

ذکر کرده اند چنین است:
َفتاَب  َكِلماٍت  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  »َفتَلَقَّی  اهلل:  َقْوِل  َعْن   6 النَِّبیَّ »سألت 
َة...َحتَّی َبَعَث اهلل  َعلَْیهِ« َفَقاَل: ِإنَّ اهلل أَْهَبَط آَدَم بِاْلِْنِد، َو َحوَّاَء ِبُدَّ
ِمْن  ِفیَك  أَْنُفْخ  َلْ  أَ  ؟  بَِیَديَّ َأْخُلْقَك  َلْ  أَ  آَدُم  يَا  َقاَل:  َو  َجْبَئِیَل،  ِإلَْیِه 
بََلی.  َقاَل:  أََمِت؟  َحوَّاَء  ُأَزوِّْجَك  َلْ  أَ  َمَلِئَكِت؟  َلَك  ُأْسِجْد  َلْ  أَ  ُروِحي؟ 
َقاَل: َفَما َهَذا اْلُبَكاُء؟ َقاَل: َو مَا يََْنُعِن ِمَن اْلُبَكاِء؟ َو َقْد ُأْخِرْجُت ِمْن 
َو  تَْوبََتَك  َقاِبٌل  اهلل  َفِإنَّ  اْلَكِلَماِت،  بَِهُؤَلِء  َفَعلَْیَك  َقاَل:  الرَّمْحَِن.  ِجَواِر 
ُسْبَحاَنَك  ُمَمٍَّد،  آِل  َو  ُمَمٍَّد  ِبَقِّ  َأْسأَُلَك  ِإنِّي  اللَُّهمَّ  ُقْل:  َذْنَبَك؛  َغاِفٌر 
َل ِإلََه ِإلَّ أَْنَت، َعِمْلُت ُسوًء َو َظَلْمُت نَْفِسي ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحیُم. 

َفَهُؤَلِء اْلَكِلَماُت الَِّت تَلَقَّی آَدُم«. )2(
-----------------------------------------------

1ـ سوره ی البقره: 37.
2ـ فردوس االخبار163/3/ ح 4288، الّدرالمنثور 60/1، کنزالعمال358/2/ ح 4237، منتخب کنزالعمال 419/1.

بِّهِ كلََِماٍت َفَتاَب َعلَْیهِ« آیه ی سوم: »َفَتلَقَّی َءاَدُم مِن رَّ
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آیه ی  معنای  اکرم  پیامبر  از  می فرماید:  »امیرالمؤمنین7 

کردم؛  سؤال  را  َعلَْیهِ«  َفتاَب  َكِلماٍت  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  »َفتَلَقَّی  شریفه ی 

و  هند  در  را  آدم  تعالی،  خدای  که  هنگامی  فرمود:  حضرت 

حوا را در جده فرود آورد. )بر حضرت آدم مدتها گذشت که 

را  تعالی جبرئیل  اینکه خدای  تا  بر چهره می ریخت(  اشک غم 

)قدرت(  دست  به  ترا  من  آیا  آدم،  یا  فرمود:  و  کرد  نازل  او  بر 

به  را  مالئک  و  ندمیدم؟  تو  بر  خود  روح  از  آیا  نیافریدم؟  خود 

سجده کردن بر تو فرمان ندادم؟ و آیا حوا کنیز خودم را به تو 

تزویج نکردم؟ حضرت آدم عرض کرد: بلی، خطاب آمد: پس 

این گریه ی مداوم تو از چیست؟ عرض کرد: خدایا، چرا گریه 

نکنم، که از جوار رحمت تو رانده شده ام. خدای تعالی فرمود: 

توبه ی  خدا  آن،  وسیله ی  به  که  را  کلمات  این  فراگیر  اینک 

»پاک  آدم:  یا  بگو  می بخشد؛  را  گناهت  و  می کند  قبول  را  تو 

روا  ستم  بخود  و  کردم  بد  تو؛  جز  خدائی  نیست  تو؛  منزهی  و 

ببخش، بدرستی که  به حق محمد و آل محمد، مرا  داشتم؛ پس 

پایان  این توئی بسیار بخشنده و مهربان هستی«.)پیامبر اکرم در 

سخن فرمود(: این است آن کلماتی که خدای تعالی به حضرت 

آدم آموخته است«.

از  اگر  داده است که:  این کلمات گرانقدر تسلی  با  را  تعالی حضرت آدم  گویی خدای 
جوار رحمت من دور شده ای، اینک ارزش فراگرفتن این کلمات گرانقدر، عوض، هم سنگ 
آن  از  که  است  نعمتی  آن  جبران  و  است،  جنان  و  فردوس  هم طراز  و  رحمان  جوار  برابر  و 

محروم شده ای.



71 /

6 نقل می کند که  روایت دیگری در همین موضوع جناب ابن عباس از پیامبر اکرم 

آن حضرت فرمود:

اهلل  َفأَْلََمُه  َعَطَس،  ُروِحِه  ِمْن  ِفیِه  نََفَخ  َو  آَدَم  تََعاىل  اهلل  َخَلَق  »لَّا 

لَُه  َأْسَجَد  َفَلمَّا  َربَُّك.  َك  َيْرمَحُ َربُُّه:  لَُه  َفَقاَل  اْلَعالَِنَي«  َربِّ  »احْلَْمُد هلل 

؟!  الََْلِئَكَة تََداَخَلُه اْلُعْجُب، َفَقاَل: يَا َرّبِ، َخلَْقَت َخْلقاً َأَحبَّ ِإلَْیَك ِمنِّ

َفَلْم ُيِْب. ُثمَّ َقاَل الثَّانَِیَة َفَلْم ُيِْب. ُثمَّ َقاَل الثَّالَِثَة َفَلْم ُيِْب. ُثمَّ َقاَل 

اهلل َعزَّ َو َجلَّ لَُه: نََعْم، َو لَْوَلُهْم مَا َخلَْقُتَك. َفَقاَل: يَا َربِّ َفأَِرنِیِهْم، 

َفَلمَّا  احْلُُجَب،  اْرَفُعوا  َأِن  احْلُُجِب  َمَلِئَكِة  ِإىل  َو َجلَّ  َعزَّ  اهلل  َفَأْوَحی 

، َمْن َهُؤَلِء؟  اَم اْلَعْرِش؛ َفَقاَل: يَا َربِّ ُرِفَعْت، ِإذاً آَدُم خبَمَسِة َأْشبَاٍح ُقدَّ

نَبِیِّي َو  أَِمرُيالُْْؤمِِننَي اْبُن َعمِّ  نَبِیِّي، َو َهَذا َعِليٌّ  َقاَل: يَا آَدُم َهَذا ُمَمٌَّد 

َعِليٍّ  اْبنَا  احْلَُسنْيُ  َو  احْلََسُن  َهَذاِن  َو  نَبِیِّي،  اْبَنُة  َفاِطَمُة  َهِذِه  َو  َوِصیُُّه، 

اْقرتََف  َفَلمَّا  ِبَذِلَك.  َفَفِرَح  ُوْلُدَك،  ُهْم  آَدُم  يَا  َقاَل:  ُثمَّ  نَبِیِّي.  َوَلَدا  َو 

، َأْسأَُلَك ِبَقِّ ُمَمٍَّد َو َعِليٍّ َو َفاِطَمَة َو احْلََسِن َو  اْلَِطیَئَة، َقاَل: يَا َربِّ

احْلَُسنْيِ لَّا َغَفْرَت ِلي، َفَغَفَر اهلل لَُه بَِهَذا، َفَهَذا الَِّذي َقاَل اهلل َعزَّ َو َجلَّ 

َصاَغ  ْرِض،  الَْ ِإىل  َهَبَط  َفَلمَّا  َعلَْیِه«  َفتاَب  َكِلماٍت  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  »َفتَلَقَّی 

َخاَتاً، َفنََقَش َعلَْیِه »ُمَمٌَّد َرُسوُل اهلل َو َعِليٌّ أَِمرُي الُْْؤمِِننَي« َو ُيَكنَّی آَدُم 

بِأَِبي ُمَمٍَّد«. )1( 
-----------------------------------------------

1ـ ابوالفتح محمد بن علی نََطنْزی )متولد 480 هجری( در کتاب الخصائص الَعلَویّه حدیث مذکور را نقل 
کرده است. این روایت ـ با ارجاع به الَخصائص الَعلَویّه ـ در کتاب ارجح المطالب/320 و الغدیر301/7 ذکر 

گردیده است.
در کتاب بحار نیز این روایت را می توانید ببینید. )بحاراالنوار11/ 175(.

بِّهِ كلََِماٍت َفَتاَب َعلَْیهِ« آیه ی سوم: »َفَتلَقَّی َءاَدُم مِن رَّ
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عطسه  آدم  حضرت  آفرید،  را  آدم  تعالی  خدای  آنکه  از  »بعد 
کرد و با الهام خدائی »الحمدهلل رب العالمین« گفت. خدای تعالی 
باد.  تو  بر  خدا  رحمت  ربک«  »یرحمک  فرمود:  او  جواب  در 

)خوشا آن بشری که جواب عطسه اش خطاب الهی باشد(.
هنگامی که فرشتگان بر حضرت آدم سجده کردند، عجب )و 
خودپسندی( به او راه یافت و در حالی که به خود می بالید عرض 
باشد،  من  از  محبوبتر  تو  نزد  که  مخلوقی  آیا  پروردگارا،  کرد: 
آفریده ای؟ و این سؤال را سه بار تکرار کرد و هر سه بار بی جواب 

ماند.
سپس از جانب پروردگار خطاب آمد: بلی یا آدم، مخلوقاتی از 
نیز نمی آفریدم. عرض  تو محبوبتر دارم که اگر آنان نبودند ترا 

کرد: پروردگارا آنان را به من نشان بده.
الهی  درگاه  حاجب  فرشتگان  به  تعالی  خدای  هنگام  آن  در 
وحی شد: پرده ها را کنار بزنید. )بلی، آفریننده ی جهان در پشت 
پرده ی غیب موجوداتی دارد که سبب تربیت آدم و اوالد آدمند(. 
شبح  پنج  غیب،  پرده ی  پشت  از  شد،  برداشته  حجاب ها  چون 

ظاهر شدند که در پیشگاه عرش ایستاده بودند.
حضرت عرض کرد: پروردگارا اینان کیستند؟

عم  پسر  امیرالمؤمنین  علی  این  من،  پیامبر  این  آمد:  خطاب 
او، این فاطمه دخترش و این دو، حسن و حسین پسران علی و 
آنها، خدای  نامهای  معرفی  از  پیامبر من هستند. و پس  فرزندان 
درجاتشان  و  هستند  دارا  را  اول  مقام  اینان  آدم،  یا  فرمود:  تعالی 
بسیار عالی و مرتبه ی تو تالی مقام واالی اینان می باشد. و بعدها 
شد،  اولی  ترک  آن  مبتالی  و  مرتکب  آدم  حضرت  که  وقتی 
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محمد  حق  به  که  دارم  مسئلت  تو  از  پروردگارا،  کرد:  عرض 
پس  درگذری.  من  خطای  از  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  و 
دعایش مستجاب شد و مشمول عفو و آمرزش خدای تعالی قرار 
این است معنای آیه ی شریفه که خدا می فرماید: پس  و  گرفت 
آدم کلماتی از پروردگارش فراگرفت که به وسیله ی آن کلمات 

توبه ی او مورد قبول واقع گردید.
پیامبر  که  می دهد  ادامه  چنین  را  روایت  سپس  عباس،  )ابن 

فرمود(:
هنگامی که آدم بر زمین فرود آمد، انگشتری برای خود ساخت 
که نقش آن عبارت مبارک »محمد رسول اهلل و علی امیرالمؤمنین« 

بود؛ و »ابومحمد« )پدر محمد( کنیه ی او شد.

حافظ ابن نجار)1( که یکی از بزرگان عامه )سنی( است به سند خودش از ابن عباس روایت 
می کند:

»َسأَْلُت َرُسوَل  اهلل6 َعِن اْلَكِلمات الَّت تَلَّقیها آَدُم ِمْن َربِِّه فتاب َعلَیه. 

 ، قاَل: َسَأَل ِبَقِّ ُمَمٍَّد َو َعِلّي َو فاِطَمَة َو احَلَسِن َو احُلَسنْيِ إل ُتْبَت َعَلیَّ
َفتاَب اهلل َعلَیه «. )2(

-----------------------------------------------
1ـ حافظ کبیر ابوعبداهلل محمد بن محمود بن )حسن بن( هبة اهلل معروف به محب الدین ابن نجار در سال 

578 هجری در بغداد زاده شده و در سال 643 هجری در همانجا فوت گردیده است.
تمامی علمای رجال عامه به تجلیل از مقام علمی وی پرداخته اند و َذَهبی و ابن العماد حنبلی وی را توثیق 
نموده اند. وی دارای تالیف بسیاری است که »تاریخ بغداد« را می توان از میان آنها نام برد. این کتاب ذیل 
»تاریخ بغداد« تالیف خطیب بغدادی است و در 16 جلد می باشد که تاکنون بچاپ نرسیده است. وی شافعی 
مذهب می باشد و استماع حدیث را از سن 10 سالگی آغاز نموده و برای کسب علم مسافرتهای بسیاری از 

جمله به اصفهان و خراسان و شام و مصر و حجاز داشته است.
مراجعه بفرمایید به: تذکره الحفاظ1428/4، الوافی بالوفیات 9/5، سیر اعالم النبالء131/23، طبقات الشافعیه 

)سبکی( 8/ 98، َشَذرات الذهب 5/ 226، ُدَول االسالم/352.
»--

بِّهِ كلََِماٍت َفَتاَب َعلَْیهِ« آیه ی سوم: »َفَتلَقَّی َءاَدُم مِن رَّ
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حضرت  که  )کلماتی(  آن  کردم:  سؤال  اکرم6  پیامبر  »از 

آدم از پروردگار خود فراگرفت و به وسیله ی آن توبه ی او مورد 

از  کلمات  این  با  آدم  فرمود:  حضرت  چیست؟  شد،  واقع  قبول 

محمد،  حق  »به  بپذیرد:  را  او  توبه ی  که  کرد  درخواست  خدا 

علی، فاطمه، حسن و حسین، توبه ی مرا قبول فرما«. پس خدای 

تبارک و تعالی توبه ی او را پذیرفت«.

این روایت را ُسیُوطی)1( در »دّرالمنثور«، بدخشانی)2( ـ از حافظ کبیر داَرقُْطنی)3( و از ابن 
نَّجارـ ، و ابن َمغاِزلی)4( در »مناقب« با ذکر سند نقل کرده اند.

-----------------------------------------------
--«

61(. همچنین مراجعه   ،60/1 )الدّرالمنثور  نقل نموده است.  ابن نجار  از حافظ  این حدیث را  2ـ سیوطی 

بفرمایید به: مناقب ابن َمغاِزلی/63، ینابیع الَمَوّدة/97، 238، 239.

1ـ جالل الدین عبدالرحمن بن کمال الدین مصری شافعی متوفای سال 911 هجری معروف به ُسیُوطی.
او را از آن جهت ُسیوطی خوانده اند که از اهالی اَْسیُوط )شهری در کناره ی غربی رود نیل در مصر( بوده 
است. وی از مفسران و حفاظ معروف عامه می باشد که تألیفات بسیاری تدوین نموده است. بعضی شمار 
و  حدیث  علم  به  خویش  زمان  در  »ُسیُوطی  می گوید:  َشعرانی  رسانیده اند.  عنوان   600 به  را  وی  تالیفات 
فنون رجال و غریب حدیث و متن و سند روایات و همچنین استنباط احکام، از تمامی معاصران خود اعلم 
بوده است«. عبدالَحّی کتّانی درباره ی سیوطی می گوید: »این مرد در قرون اخیرـ در حفظ و اطالع و کثرت 
تالیف ـ نادره ای از نوادر اسالم است«. ابن العماد حنبلی در کتاب َشَذرات ـ پس از تجلیل از سیوطی و پس 
از ذکر نام کتب وی ـ می گوید: »سیوطی هفتاد و چند بار پیامبر را در بیداری درک نموده و طی االرض نیز 

می کرده است«!
17ـ  )شعرانی(/  الصغری  الطبقات  به:  بفرمایید  مراجعه  عامه  نزد  وی  علمی  رتبه ی  و  مقام  از  اطالع  برای 
معجم   ،301  /3 )زرکلی(  االعالم   ،1022 ـ   1010  /2 الفهارس  فهرس   ،55 ـ   51  /1 الذهب  شذرات   ،36

.133 82، الغدیر 1/  المؤلفین 2/ 
»--
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-----------------------------------------------
--«

»ِمْفتاح النَّجا فی مناقب آل العبا« و کتاب  2ـ میرزا محمد بن معتمد خان بدخشی )بدخشانی( مؤلف کتاب 

»نُُزل االبرار بِما َصحَّ ِمْن مناقب اهل البیت االْطهار« می باشد. این دو کتاب بیانگر وسعت اطالع مؤلف از علم 

حدیث و مهارت وی در شناخت اسناد احادیث است. ]الغدیر 1/ 143[.

برای اطالع بیشتر از شرح احوال بدخشی مراجعه بفرمایید به مقدمه ی کتاب »نُُزل االبْرار بِما َصحَّ ِمْن مناقب 

اهِل البیت االطهار«.

3ـ حافظ علی بن احمد بن عمر داَرقُْطنی متوفای 385 هجری. شرح زندگانی وی را می توان در بسیاری 

34 می گوید: »وی نادره ی زمانه و عصر  از کتب تراجم و تاریخ یافت. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد 12/ 

خویش، و فردی بی نظیر، و از پیشوایان علمی زمان خود بوده است. علم به آثار گذشتگان و شناخت موارد 

این  تمامی  در  وی  می شود.  منتهی  او  به  روات  احوال  از  آگاهی  و  رجال  اسامی  شناسایی  و  حدیث  ضعف 

علوم، فردی صادق و امین و فقیه و عادل است. شهادت او مورد قبول، اعتقادش متین و مقبول، و مذهبش بر 

نهج سالمت بوده، و در علوم غیر حدیث نیز تسلط داشته است«. ]الغدیر106/1[.

 ،297 النُّبالء 449/16، وفیات االعیان 3/  ِسیَر اعالم  از:  از مصادر دیگر شرح زندگانی وی عبارتند  بعضی 

الحفاظ991/3،  تذکره  الشافعیه)سبکی(463/3،  طبقات   ،372/4 الزاهره  النجوم   ،362/11 النهایه  و  البدایة 

هب 3/ 116، الِعبَر 2/ 167. االرشاد/ 193، َشَذرات الذَّ

4ـ ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن طیب واسطی ُجاّلبی مغازلی شافعی معروف به ابن جالبی و ابن 

مغازلی متوفای 483 هجری. کتاب »المناقب« که نوشته ی اوست بخوبی نشانگر تسلط و تضلع وی در علم 

حدیث و فنون آن است. ]الغدیر 1/ 112[.

همچنین مراجعه بفرمایید به: تاریخ االسالم ذهبی ـ حوادث و وفیات 480 الی 490 هجری ـ ص 113.

و با توجه به مطالبی که گفته شد از این آیه هم استفاده می شود که وجود مقدس حضرت 
صدیقه3  سبب خلقت عالم و ولیةاهلل بوده است.
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آیه ی چهارم: »َو ِإِذ اْبتَلَی ِإْبَراِهَم َربُُّه ِبكلََِماٍت َفأَ تَُّهّنَ« )1(

»هنگامی که پروردگار حضرت ابراهیم را با کلماتی امتحان فرمود 
و آن کلمات را تمام کرد«.

همانطوری که در آیه ی قبل گفته شد که مقصود از »کلمات« چیست، در این آیه نیز مراد از 
»کلمات« عبارتند از: رسول اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت صدیقه و حسنین:.

و  حکیم  صادق7که  حضرت  صحابه ی  بزرگان  از  یکی  عمر)2(  بن  ل  مَُفضَّ باره  این  در 
فقیهی فوق العاده است، روایتی از آن حضرت نقل می کند و می گوید:

-----------------------------------------------
1ـ سوره ی بقره: 124

2ـ ابوعبداهلل )یا ابومحمد( مفضل بن عمر جعفی. درباره ی وی اقوال مختلفی از سوی علمای رجال شیعه 
مطرح گردیده است که قول غالب و متین حاکی از وثاقت و مقام رفیع او می باشد. وی از اصحاب و خواص 
امام جعفر صادق7 بوده است. شیخ طوسی وی را از اصحاب امام صادق و امام کاظم: برشمرده است. 
نموده  ذکر  ممدوح  وکالی  جمله ی  از  را  وی  طوسی  شیخ  و  نموده اند  توثیق  را  او  مفید  شیخ  و  قولویه  ابن 
است. شیخ مفید می گوید: »وی از شیوخ اصحاب امام صادق7 و از خواص و نزدیکان حضرت بوده و از 
امام  ثقات فقهای صالح می باشد. مرحوم آیه اهلل خوئی می فرمایند: »در جاللت مفضل همین کافی است که 
صادق7 تنها وی را برای کتابت کتاب معروفش )توحید مفضل( مشخص نموده است، و این همان کتابی 
با نام »کتاب فکر« یاد کرده، و این موضوع آشکارا داللت بر این دارد که مفضل از  است که نجاشی از آن 
خواص اصحاب امام صادق7 و مورد عنایت حضرت بوده است«. مرحوم آیة اهلل خوئی در ادامه می فرمایند: 
اعتنا  قابل  بوده است  وایه«  الرِّ مُْضَطِرب  الَمْذهب و  »فاِسد  ل گفته است که وی  »اینکه نجاشی درباره ی مُفضَّ
نیست... چون اینکه می گوید »فاسد المذهب است« با کالم شیخ مفید معارضت دارد... و روایات، کالم شیخ 
مفید را تقویت می نماید؛ و اما اینکه نجاشی گفته است »وی مضطرب الروایه« می باشد باید بگوییم اگر این 
از(  این است که )بعضی  از  بلکه حاکی  از عدم وثاقت مفضل نیست...  باشد کاشف  کالم حتی درست هم 
ل معلوم نیست که از آن او باشد... و به این معناست که طریقی که به کتب او منتهی می گردد  مَُصنَّفات مَُفضَّ

ل بن عمر فردی جلیل و ثقه می باشد«. ضعیف است. نتیجه اینکه: مَُفضَّ
»--

» ِ ُهنَّ آیه ی چهارم: »َو إِذِ اْبَتلَی إِْبَراِهَم َربُُّه بِكلََِماٍت َفَأ َتمَّ
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: »َو ِإِذ اْبتَلی ِإْبراِهیَم َربُُّه ِبَكِلماٍت َفأَ تَُّهّنَ«.  »َسأَْلُتُه َعْن َقْوِل اهلل َعزََّوَجلَّ

َفتاَب  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  تَلَّقیها  الَّت  اْلَكِلماُت  ِهَي  قاَل7:  اْلَكِلماُت؟  ما هِذهِ 
َعلَْیِه، َو ُهَو أ نَّه قاَل: »أَْسأَُلَك  ِبَقِّ ُمَّمٍد َو َعِلّي َو فاِطَمَة َو احْلَسِن َو 
«، َفتاَب اهلل َعلَْیِه، إّنُه ُهَو التَّواُب الرَِّحیُم، ُقْلُت لَُه:  احْلَسنْيِ إّل ُتْبَت َعَلیَّ
«، قاَل: َيْعن أَ تُّهنَّ  يَاْبَن َرُسوِل اهلل َفما َيْعن َعزَّ َو َجلَّ بَِقْولِِه : »َفأَ تَُّهنَّ

إىل القاِئِم إثنَا عشر إماماً، تِْسَعٌة ِمْن ُوْلِد احْلَسنِي7  «.)1(
»از حضرت صادق7 معنی آیه ی شریفه ی »َو ِإِذ اْبتَلی ِإْبراِهیَم َربُُّه 
ِبَكِلماٍت َفأَ تَُّهّنَ« را پرسیدم که مقصود خدای تعالی از این کلمات 
حضرت  که  است  کلماتی  همان  کلمات،  این  فرمود:  چیست؟ 
آدم، از خدای تعالی فراگرفت و چنین عرض کرد: »پروردگارا، 
درخواست  تو  از  حسین  و  حسن،  فاطمه،  علی،  محمد،  حق  به 
واقع  قبول  مورد  توبه اش  پس  بپذیری«؛  مرا  توبه ی  که  می نمایم 

گردید، بدرستی که خدا، بسیار توبه پذیر و مهربان است.
)مفضل بن عمر می گوید(: سپس از حضرت صادق7 پرسیدم 
مقصود خدای تعالی از »أ تّهّن« در این آیه چیست؟ فرمود: یعنی 
نام نه امام دیگر از اوالد حسین بن علی تا قائم آل محمد: را 

به پنج تن ملحق نمود«.
-----------------------------------------------

--«
 ،132 الشیعه10/  اعیان  الغیبه )شیخ طوسی(/210،  360، کتاب  الطوسی/314،  به: رجال  بفرمایید  مراجعه 
ابن  مناقب  371/2، معجم الثقات/361،  258، سفینة  البحار   /2 الرواة  292، جامع   /18 الحدیث  معجم رجال 

شهر آشوب 281/4.

1ـ این روایت را از علمای عامه قُندوزی در کتاب ینابیع الموّده/ 97 نقل نموده است. از میان کتب علمای 
شیعه نیز می توان به این کتب مراجعه نمود: معانی االخبار/ 126، بحاراالنوار 11/ 176.
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عالی تر،  باالتر،  جامع تر،  شد،  آزموده  آنها  وسیله ی  به  ابراهیم  حضرت  که  کلماتی  لذا 
امام  حضرت  که  است  همان  کلمات  این  فراگرفت.  آدم  حضرت  که  است  کلماتی  از 
هادی6، در روایتی می فرماید: »َنُْن  اْلَكِلمات«)1( یعنی ماییم آن کلماتی که خدا در قرآن 
به آن اشاره می فرماید. چهارده معصوم: را از این جهت »کلمه« نامیده اند که نامهای آنها 
در عرش نوشته شده است و همچنین به مالحظه ی آن کلمه ای است که دوبار بر شانه ی آنان 

نقش بسته است؛ یکبار در رحم مادر، و بار دوم بعد از والدت.

-----------------------------------------------
ُه ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة َأبٍُْر مَّا نَِفَدْت  ْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقَلٌم َو اْلَبْحُر يَُدُّ َا فِی الَْ 1ـ خداوند در قرآن می فرماید:»َو لَْو أَنَّ
كلََِماُت اهلل« )لقمان: 27(. »یعنی: اگر هر درختی که در زمین است قلم شود و آب دریا بهمراه هفت دریای 

دیگر آن را مرکب )مداد( گردند باز کلمات الهی بپایان نمی رسد و نگارش آن ناتمام می ماند«.
امام  درباره ی این آیه سؤال نمود و پرسید منظور از »کلمات« چیست؟  امام هادی7  از  یحیی بن اکثم 
جواب فرمودند: »نحن الکلماُت التی التُدّرک فضائلُنا و التُْستَْقصی«. »یعنی: ماییم کلمات، )چون( فضائل 
 ،404/4 آشوب  شهر  ابن  )مناقب  نمی باشد«.  راهی  آن  ُکنه  فهم  به  و  نیست  درک  قابل  کامل(  )بطور  ما 

تحف العقول/479، احتجاج طبرسی/454، بحار 151/4، 24/ 174، 166/50(.

در کتاب »دّر بحر المناقب« که تالیف ابن جمال الدین محمد بن احمد موصلی حنفی مشهور به ابن حسنویه 
)متوفای 680 هجری( می باشد، مؤلف در قسمتی از یک روایت مفصل از پیامبر اکرم6 چنین نقل می کند:

»... و ان آدم لما رای اسمی و اسم أخی علی و اسم فاطمه والحسن و الحسین: مکتوبااً علی ساق العرش 
بالنور، قال: الهی خلقت خلقا و هو اکرم منی؟ قال: یا آدم لوال هذه االسماء لما خلقت سماء مبنیّه و ال أرضا 
مدحیّه و ال ملَکااً مقربااً و ال نبیّا مرسالاً و ال خلقتک یا آدم. فقال: الهی و سیدی فبحقهم علیک اال غفرت لی 

خطیئتی فنحن الکلمات التی قال اهلل تعالی: »َفتَلَقَّی آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعلَْیِه«...«. )احقاق الحق 5/ 11(.
پیامبر6 می فرمایند: »آنگاه که آدم مشاهده نمود نام من و نام برادرم علی و نام فاطمه و حسن و حسین 
بر ساق عرش با نور نگاشته شده است، گفت: خداوندا، آیا تو کسی را قبل از من آفریده ای که گرامی تر از 
من باشد؟ خداوند فرمود: ای آدم اگر این اسماء نبودند من هیچ آسمان استواری را و هیچ زمین گسترده ای 
را و هیچ فرشته ی مقربی را و هیچ پیامبر مرسلی را خلق نمی کردم و ترا نیز ای آدم نمی آفریدم. آدم گفت: 
خداوندا، پس به حقی که اینان بر تو دارند از گناه من درگذر. )پیامبر در ادامه فرمود(: ماییم آن کلماتی که 

خداوند درباره ی آن می گوید: »َفتَلَقَّی آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعلَْیِه«. «

» ِ ُهنَّ آیه ی چهارم: »َو إِذِ اْبَتلَی إِْبَراِهَم َربُُّه بِكلََِماٍت َفَأ َتمَّ
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هنگامی که نطفه ی امام7 منعقد می شود ـ بعد از دمیده شدن روح ـ بر دوش او نوشته 
َل ِلكلََِماتِِهُ «)1(. می شود: »َو تَّْت كلََِمُت َربَِّك ِصْدًقا َو َعْدًل لَّ ُمَبدِّ

وقتی که امام7 از مادر متولد می شود، آنگاه نیز بر شانه ی راستش آیه ی مذکور نقش 
می بندد.)2(

-----------------------------------------------
1ـ سوره ی االنعام: 115. »از روی راستی و عدالت کلمه ی پروردگارت به اتمام رسید، تبدیل و تغییر در 

کلمات خداوند راهی ندارد«.

می شود  نوشته  امام(  چشم  دو  بین  یا  و  بازو،  بر  )یا  شانه  بر  کلمات  این  زمانی  چه  اینکه  خصوص  در  2ـ 
روایات مختلفی نقل گردیده که می توان آنها را به نُه دسته تقسیم نمود. ما ابتدا بصورت گذرا به مضمون 
نقل  ـ  روایات  این  اختالف  درباره ی  ـ  را  مجلسی  عالمه  مرحوم  نظر  سپس  و  می کنیم  اشاره  روایات  این 

می نماییم:

)1(ـ در بعضی از روایات که از امام صادق7 نقل شده آمده است که: چهار ماه پس از انعقاد نطفه ی امام 
این کلمات بر بازو )= َعُضد( امام نقش می بندد. ]بصائرالدرجات/432ـ434، 439ـ441، بحاراالنوار39/25، 

41 ـ43، ج 48/ 3، ج 57/ 359[.

امام  والدت  از  پس  کلمات  این  که  شده  صادق8نقل  امام  و  باقر  امام  از  روایات  بعضی  در  )2(ـ 
 ،315  ،314/2 برقی  محاسن   ،374/1 عیاشی  ]تفسیر  می بندد.  نقش  امام  اَیَْمِن(  َعُضد   =( راست  بازوی  بر 

بصائرالدرجات/431ـ 436، 439ـ440، بحاراالنوار24/ 178، ج 25/ 38ـ 42، 26/ 132ـ 134، 136[.

نقل است که حضرت فرمود این کلمات در بطن مادر بر بازوی راست  )3(ـ روایتی از امام ششم7 
)=عضد ایمن( امام نوشته می شود. ]تفسیر قمی 221/1، بحاراالنوار 25/ 36[.

)4(ـ روایاتی از امام باقر و امام صادق8 نقل شده که این کلمات پس از تولد امام بین دو چشم امام 
نوشته می شود. ]بصائرالدرجات/432، 435، 436، بحاراالنوار 25/ 37، 40، 44،  26/ 133[.

)5(ـ در بعضی روایات از امام صادق7 نقل شده که این کلمات پس از والدت امام بر بازو )= َعُضِد( 
امام نقش می بندد. )بصائرالدرجات/432، بحاراالنوار 40/25(.

دو  بین  امام،  تولد  از  پس  کلمات  این  فرمود:  حضرت  که  است  نقل  ششم7  امام  از  روایاتی  )6(ـ 
شانه ی امام )= بین کتفیه( نوشته می شود. ]بصائرالدرجات/138، بحاراالنوار 25/ 43، 44،  26/ 134[.

»--
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درباره ی همین کلمات است که حضرت ولی عصر7 در دعای رجبیه اش می فرماید:

»َل َفْرَق بَْیَنَك َو بَْیَنَها ِإلَّ أَنَُّهْم ِعبَاُدَك َو َخْلُقَك، َفْتُقَها َو َرْتُقَها بَِیِدَك، 

َو  َأْزَواٌد،  َو  ُمنَاٌة  َو  َأْشَهاٌد،  َو  َأْعَضاٌد  ِإلَْیَك،  َعْوُدَها  َو  مِْنَك  َبْدُؤَها 
َحَفَظٌة َو ُرّواٌد «. )1(

هرگز امکان ندارد اشخاصی که در منطق وحی »کلمات الهی« 
خودشان  ولی  باشند،  شده  متوسل  آنان  به  انبیاء  و  شوند،  نامیده 
نیز داخل  عاری از والیت باشند. و حضرت صدیقه سالم اهلل علیها 
معرفت  که  کلماتی  است؛  کلمات  این  جزء  و  کلمات  این 

-----------------------------------------------
)7(ـ در بعضی از روایات که از امام صادق7 نقل شده آمده است که این کلمات پس از والدت امام بر 

شانه ی حضرت )= َعلی َمنِْکِبه( نقش می بندد. ]بصائرالدرجات/ 437، 438، بحاراالنوار 26/ 133[.

)8(ـ روایاتی از امام باقر و امام صادق8 نقل شده که این کلمات پس از تولد امام بر شانه ی راست امام 
.]135 )= َعلی َمنِْکِبه الیَْمن( نوشته می شود. ]بصائرالدرجات/442، بحاراالنوار/26/ 

)9(ـ روایتی از امام ششم7 نقل است که حضرت فرمود: این کلمات پس از والدت بر هر دو بازوی امام 
)= َعلی َمنِْکِبه( نوشته می شود. ]بصادرالدرجات/ 436، بحاراالنوار 41/25[.

عالمه ی مجلسی می فرمایند: این اخبار با یکدیگر منافات ندارد، زیرا احتمال دارد که کتابت )این کلمات( 

در تمامی مواضع مذکور و در تمامی اوقاتی که ذکر شد صورت گرفته باشد حال این )کتابت( چه حقیقی 

خالفت  و  امامت  قابلیت  که(  است  امام  شخص  )این  که  است  این  از  کنایه  حال  بهر  مجازی،  چه  و  باشد 

را دارد و اوست که محل افاضه ی علوم ربانی است و از حرکات و سکنات اوست که هر علم و حکمتی 

سرچشمه می گیرد... . )بحاراالنوار 40/25(.

1ـ یعنی: »خداوندا، تفاوتی میان تو و آنان نیست جز آنکه آنان بندگان ومخلوقات تو هستند و فتق و رتق 
)و انجام( امور آنان بدست توست. آغاز ایشان از تو و بازگشتشان به سوی تو می باشد. آنان کمک کاران 

و شاهدان و میزانها و مدافعان و نگاهبانان و بازرسان تو هستند«.
»--

» ِ ُهنَّ آیه ی چهارم: »َو إِذِ اْبَتلَی إِْبَراِهَم َربُُّه بِكلََِماٍت َفَأَتمَّ
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به حضرت عیسی  به حضرت موسی و  به حضرت آدم،  را  آنها 
تکرار  باز  و  شده اند؛  متوسل  آنان  به  انبیاء  همه ی  و  آموخته اند، 
می کنیم: هرگز معقول نیست که کسی »کلمة اهلل« باشد، و انبیاء 
به او توسل کنند، ولی مقام والیت نداشته باشد. لذا این آیه هم 
اثبات مقام والیت حضرت  از آیاتی است که می توان از آن در 

صدیقه سالم اهلل علیها استفاده کرد.

-----------------------------------------------
--«

عبارات فوق قسمتی از دعای رجبیه ی حضرت ولی عصر7 است که صاحب اقبال االعمال آن را به سند 
خویش از ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید نقل می نماید. )اقبال االعمال/646، بحاراالنوار 393/95(.

ماه رجب  ادعیه ی  مفاتیح الجنان در قسمت  را در کتاب  نیز دعای فوق  همچنین مرحوم شیخ عباس قمی 
آورده است.
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-----------------------------------------------
1ـ سوره ی الشوری: 23.

از  بعد  مگر  نفرمود  واجب  را  اهل بیت  موّدت  »خداوند  می فرمایند:  آیه  این  درباره ی  رضا7  حضرت  2ـ 
آنکه دانست ایشان هیچگاه از دین خدا روی بر نمی تابند و هیچگاه به ضاللت و گمراهی باز نمی گردند«.... 
را  او  خاندان  و  خدا  رسول  و  باشد  داشته  را  اهل بیت  موّدت  که  »کسی  فرمودند:  سپس  رضا7  حضرت 
پیامبر خدا دیگر قادر نیست او را دوست نداشته باشد؛ و کسی که موّدت اهل بیت را ترک  دوست بدارد، 
نماید و با آنان دشمنی ورزد، بر رسول خدا واجب است که آن فرد را دشمن بدارد، زیرا آن شخص ترک 
فِی  َة  اْلََودَّ ِإلَّ  َأْجًرا  َعلَْیِه  ُلكمُْ  َأسَْ لَّ  »ُقل  نموده است... آنگاه که خداوند آیه ی  را  الهی  از واجبات  فریضه ای 
ثنای  و  حمد  از  پس  و  برخاست  خویش  اصحاب  میان  در  خدا  رسول  فرمود،  نازل  خود  پیامبر  بر  را  اْلُقْربیَ « 
ادا  را  وظیفه  آن  شما  آیا  است،  نموده  واجب  را  وظیفه ای  من  درباره ی  خداوند  مردم  ای  فرمود:  پروردگار 
نقره  و  طال  شما  که  نیست  این  وظیفه  آن  مردم،  ای  فرمود:  پیامبر  نداد.  را  پیامبر  پاسخ  هیچکس  می نمایید؟ 
تو  مقابل  در  ما  وظیفه ی  که  بگو  است  چنین  که  حال  پرسیدند  مردم  بدهید.  من  به  نوشیدنی  و  خوردنی  و 
چیست؟ پیامبر این آیه را )آیه ی موّدت را( تالوت فرمود. مردم گفتند: اگر وظیفه ی ما در مقابل تو تنها همین 
است آن را می پذیریم«. امام رضا7 می فرماید: »مردم چنین گفتند و اکثر آنان به این عهد خود وفا ننمودند. 
خداوند بر تمامی پیامبرانی که مبعوث نمود وحی کرد که مبادا از قومشان اجری درخواست نمایند، زیرا این 
خدای متعال است که اجر انبیاء را خواهد داد، ولی خداوند موّدت اقربای محمد6 را بر مسلمانان واجب 

نمود و به پیامبر امر کرد که اجر رسالت خویش را دوستی اقربای خویش قرار دهد...
»--

آیه ی پنجم: ]آیه ی مودت[
َة فِی اْلُقْربیَ «)1( ُلكمُْ َعلَْیِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّ  »ُقل لَّ َأسَْ

»بگو )ای پیامبر( من برای انجام رسالتم پاداشی از شما نمی خواهم، 
مگر موّدت با خویشان نزدیکم«.

تبارک و تعالی، موّدت  از طرف حضرت حق  پیامبر اکرم6 اجر رسالت خودش را 
نزدیکان خویش اعالم می دارد. یعنی فقط موّدت خویشان حضرت رسول اکرم را می توان 

اجر و مزد رسالت عظمای احمدی دانست.)2(

آیه ی پنجم: آیه ی موّدت
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باید بطور تفصیل بحث و بررسی کرد تا روشن شود که آیا این آیه ی  درباره ی این آیه 
اندازه ی آن  شریفه در شأن کیست. و این موّدت ارزنده مؤّدت چه کسانی است و مقدار و 
چگونه است؟ موّدتی که هم سنگ، هم کفه، و هم وزن اجر رسالت محمدی است. به اجماع 
نازل  قداست  و  عصمت  اهل بیت  شأن  در  آیه  این  مسلمین،  جمیع  و  سنی(  و  )شیعه  فریقین 

شده است یعنی علی، فاطمه، حسن و حسینسالم اهلل علیهم.
-----------------------------------------------

--«
از طرف دیگر  به )دوستی( آنان متمسک شدند و  با خداوند وفا کردند و  میثاق خویش  به  پس گروهی 
پیامبر معاندت و دشمنی نمودند و از آنان روی گردانیدند و  اقربای  با  آنان که اهل اختالف و نفاق بودند 
از حدودی که خداوند آن را مشخص نموده بود سر برتافتند و گفتند: منظور از اقربای پیامبر تمامی عرب 
درست  نیز  آنان  گفته ی  این  اگر  )حتی  داده اند.  مثبت  پاسخ  پیامبر  دعوت  به  که  هستند  کسانی  تمامی  و 
این  در  نزدیکترند  پیامبر  به  آنانکه  و  است  واجب  پیامبر  اقربای  دوستی  و  موّدت  صورت  دو  هر  در  باشد( 
امر اولویّت دارند و هرقدر قرابت به او نزدیکتر باشد موّدت نیز بر همان اساس باید بیشتر باشد... گرچه در 
اخبار این مطلب ثابت و مسلم است که »اهل بیت« کسانی هستند که موّدت آنان الزم است و همانان هستند 
این دوستی، موّدتی  ننمود.  به آنان وفا  ایشان را واجب نموده است هر چند که کسی  که خداوند دوستی 
بر او واجب می گرداند  باشد خداوند بهشت را  نیز  باشد و مؤمن و مخلص  است که اگر کسی آن را دارا 
احِلَاِت فِی َرْوَضاِت اْلَنَّاِت لَُم مَّا َيَشاُءوَن ِعنَد َربِِّهْم  َذاِلَك  زیرا خداوند فرموده است: »َو الَِّذيَن َءامَُنوْا َو َعِمُلوْا الصَّ
َة فِی  ُلكمُْ َعلَْیِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّ احِلَاِت ُقل لَّ َأسَْ ُر اهلل ِعبَاَدُه الَِّذيَن َءامَُنوْا َو َعِمُلوْا الصَّ ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي * َذاِلَك الَِّذى ُيَبشِّ

اْلُقْربیَ «. )سوره ی الشوری: 22، 23(

آنگاه امام رضا7 فرمودند: »حضرت امام حسین7 فرموده اند: )یکبار که( مهاجرین و نصار نزد پیامبر 
گرد آمده بودند به رسول خدا گفتند: شما برای هزینه ی زندگی خود و هزینه ی کسانی که نزد شما می آیند 
مخارجی دارید. این اموال ما و خونهای ماست به نیکی در آنها حکم کنید که مأجورید؛ هر چقدر خواستید 
ببخشید و هرچقدر خواستید بی تکلّف آن را برای خویش نگاه دارید. پیامبر فرمود: خداوند روح االمین را 
َة فِی اْلُقْربَی« یعنی اینکه پس از من اقربای  ُلكمُْ َعلَْیِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّ فرستاده و وی می گوید: ای محمد »ُقل لَّ َأسَْ
منافقانشان گفتند: رسول خدا  پیامبر خارج شدند،  نزد  از  انصار  بدارید. )آنگاه که( مهاجرین و  مرا دوست 
آنچه را که ما به او عرضه کردیم فقط به این نیّت رد کرد که ما را به دوستی با خاندانش ـ در بعد از )مرگش(
ـ ترغیب نماید، او در این نشست )به خدا( افترا زده است )و این فرمان خدا نیست(. این گفته ی منافقان چنان 
)گناهی( عظیم بود که خداوند این آیه را نازل نمود: »َأْم يَُقوُلوَن اْفرتََئُه ُقْل ِإِن اْفرتََْيُتُه َفَل َتِْلُكوَن ىِل ِمَن اهلل َشْیًا  

ُهَو َأْعَلُم ِبَا ُتِفیُضوَن ِفیِه َكَفی بِِه شهَِیَدا بَْینِی َو بَْیَنكمُْ  َو ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم« )سوره ی االحقاف: 8(. (
»--
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طبرانی،)4(  ابی حاتم،)3(حافظ  ابن  حافظ  مُنْذر،)2(  ابن  حافظ  مناقب،  در  حنبل)1(  بن  احمد 
-----------------------------------------------

--«
پیامبر آنان را طلبیدند و از ایشان سؤال کردند: آیا )میان شما( چیزی روی داده است؟ گفتند: بخدا سوگند 
آری؛ عده ای از ما سخنان تندی گفته اند که ما آن سخنان را ناپسند داشتیم. آنگاه پیامبر آیه ای را که بر او 
نازل شده بود بر آنان خواند. آنان گریستند و گریه ی ایشان شدت گرفت، خداوند این آیه را نازل فرمود 
تَْفَعُلوَن« )سوره ی الشوری: 25(. )امالی  مَا  َيْعَلُم  َو  یَِّاِت  السَّ َعِن  َيْعُفوْا  َو  ِعبَاِدِه  َعْن  التَّْوبََة  يَْقَبُل  الَِّذى  ُهَو  که:»َو 

صدوق/424ـ 426، عیون االخبار183/1ـ 185، تحف العقول/431ـ 433، بحاراالنوار 225/25ـ 228(.

1ـ ابوعبداهلل احمد بن محمد بن َحنبل بن هالل َشیبانی مروزی بغدادی متوفای 241 هجری.
نامبرده امام حنبلیان است و شرح زندگانی وی را در بسیاری از مصادر از جمله کتب ذیل می توان یافت: 
ِسیَر اَعالم النُّبالء177/11، طبقات الحنابله4/1، ِحلْیة  االولیاء161/9، وفیات االعیان63/1، تاریخ بغداد 412/4، 

ثقات ابن ِحبّان 18/8، تهذیب التهذیب72/1، النَّعت االْکّمل/31، موسوعه رجال الکتب التسعه 1/ 38.

2ـ حافظ ابوبکر محمد بن ابراهیم بن مُنذر نیسابوری متوفای 318 هجری از حفاظ و فقهای بزرگ عامه 
کتابهای  وی  ندارد«.  نظیر  که  است  نوشته  کتابهایی  مُنِذر  »ابن  می گوید:  تذکره الحفاظ  در  َذَهبی  می باشد. 

مهمی چون »الَمبْسوط« و »اختالف القرآن« و »تفسیرالقرآن« از خود به جای گذارده است.
 ،196/2 اللغات  و  تهذیب االَسماء  النبالء490/14،  اَعالم   ِسیَر   ،782/3 تذکرة  الحفاظ  به:  بفرمایید  مراجعه 

َهب280/2، طبقات الشافعیه)ُسبْکی(102/3، الوافی بالوفیات 336/1. وفیات االعیان207/4، َشَذرات الذَّ

رازی  َغْطفانی  َحنْظلی  مهران  بن  داود  بن  مُنِذر  بن  ادریس  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  ابومحمد  حافظ  3ـ 
معروف به ابن ابی حاِتم متوفای 327 هجری. َذَهبی شرح زندگانی وی را در تذکره الحفاظ 48/3 )طبع دار 
احیاء التراث العربی 829/3( آورده و از وی با عنوان امام و حافظ و ناقد یاد نموده و از قول ابوالولید خلیلی 

می گوید: »ابن ابی حاِتم فردی زاهد و شریف بود«. ]الغدیر1/ 101، 102[.
الزم به ذکر است که وی از حفاظ برجسته و علمای جرح و تعدیل می باشد و کتاب »الجرح و التعدیل« 
در  را  وی  زندگانی  شرح  نموده اند.  توثیق  را  او  نیز  دیگری  افراد  باجی،  ابوالولید  بر  عالوه  اوست.  آن  از 
324، ِسیَر اَعالم  کتب ذیل نیز می توانید ببیند: طبقات ابن قاضی ُشهبَه 111/1، طبقات الشافعیه )سبکی( 3/ 

النُّبالء263/13، النجوم الزاهره 265/3، شذرات الذهب308/2.

َذَهبی  360 هجری.  متوفای  َطبَرانی شامی  لَْخمی  مَُطیر  بن  ایوب  بن  احمد  بن  ابوالقاسم سلیمان  4ـ حافظ 
شرح زندگانی وی را در کتاب تذکرة  الحفاظ 126/3ـ 131)طبع دار احیاء التراث العربی 912/3( نقل نموده 
است. ذهبی می گوید: »َطبَرانی امام و عالمه و حجت و محدِث )صاحِب اسناد( دنیا است. از هزار استاد و 
ابوالعباس  است«.  بوده  روایت  امِر  زبدگان  از  امانتداری  و  صداقت  با  او  است،  نموده  نقل  حدیث  بیشتر  یا 

شیرازی نیز می گوید: »وی فردی موثق است«. ]الغدیر1/ 105[.
»--
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حافظ ابن َمْرُدویه،)1( واحدی مفسر،)2( ثَْعلَبی مفسر،)3( حافظ ابونعیم،)4( بََغوی مفسر)5( و فقیه 
ابن َمغازلی از ابن عباس روایت می کنند که می فرماید:

-----------------------------------------------
--«

 ،240/6 عساکر  ابن  تاریخ  تهذیب  است:  رفته  سخن  طبرانی  حال  شرح  پیرامون  نیز  زیر  کتابهای  در 
الشافعیه)سبکی(324/3،  طبقات  وفیات االعیان407/2،  النجوم الزاهره59/4،  اعالم  النُّبالء119/16،  سیر 

.308/2 شذرات الذهب 

1ـ حافظ ابوبکر احمد بن موسی بن َمردویه اصبهانی متوفای 416 هجری. َذَهبی در تذکرة  الحفاظ 3/ 252 
)طبع دار احیاء التراث العربی1050/3( از وی یاد نموده و می گوید: او حافظی دقیق و فردی عالمه بود. وی به 
حدیث آشنا و به علم رجال آگاهی داشت و تحقیقاتی انبوه و تصنیفاتی جّذاب و مفید دارد. )الغدیر 108/1(.

در این کتابها نیز می توانید شرح زندگانی وی را بیابید: سیر اعالم النبالء 308/17، شذرات الذهب 3/ 190، 
الوافی بالوفیات 201/8، النجوم  الزاهره 245/4.

2ـ مفسر کبیر ابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن علی بن َمتُّویَه واحدی نیسابوری متوفای 468 هجری. 
ابن خلکان در وفیات االعیان 1/ 361 )طبع احسان عباس 3/ 303( می گوید: »واحدی در علم نحو و تفسیر 
استاد زمان خویش، و در تصانیف خود موفق بوده است و تمامی مردم بر مفید بودن کتب وی اتفاق دارند 
»الَوجیز«  و  »البَسیط«  »الَوسیط«،  وی:  تألیفات  جمله  از  می نمایند.  یاد  آنها  از  خود  درسهای  در  مدّرسین  و 

می باشد که هر سه تفسیر قرآن است. کتاب اسباب النُّزول نیز از آن اوست«. ]الغدیر 111/1[.
 ،289/3 )سبکی(  الشافعیه  طبقات   ،104/5 النجوم الزاهره  است:  آمده  وی  حال  شرح  نیز  ذیل  کتب  در 
 ،339/18 اعالم النبالء  سیر  شهبه256/1،  قاضی  ابن  طبقات   ،303/3 وفیات االعیان  القصر1017/2،  ُدمْیَة  

شَذرات الذهب 330/3.

هجری.   437 یا  و   427 متوفای  مشهور  مفسر  نیسابوری،  ثَْعلَبی  ابراهیم  بن  محمد  بن  احمد  ابواسحاق  3ـ 
ابن خلکان در وفیات االعیان22/1 )ط احسان عباس79/1( شرح حال وی را نوشته است و می گوید: »وی 
در علم تفسیر نادره ی روزگار خویش بوده است و تفسیر کبیری را نوشته است که بر سایر تفاسیر برتری 
دارد«. »فارسی« نیز در »تاریخ نیسابور« از وی یاد کرده و می گوید: »ثعلبی نقل هایش صحیح و قابل اعتماد 
و  احادیث  شماره ی  و  می کند  نقل  روایت  مُقری  مهران  بن  ابوبکر  امام  و  ُخَزیَْمه  بن  ابوطاهر  از  وی  است. 

مشایخ حدیثش بسیار است«. ]الغدیر109/1[.
الوافی  وفیات االعیان79/1،  الحفاظ1090/3،  تذکرة  است:  آمده  وی  زندگانی  شرح  نیز  زیر  کتابهای  در 
بالوفیات307/7. ِسیَر اعالم النبالء435/17، طبقات الشافعیه )سبکی(58/4، طبقات اسنوی159/1، معجم االدباء 36/5، 

النجوم الزاهره 283/4.
»--
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»ّلا نََزَلْت هِذهِ الَيُة، ِقیل: يا َرُسولَ اهلل َمْن َقرابَُتَك، هولِء الَِّذيَن َوَجَبْت 
ُتُهم؟ َفقاَل: َعِلٌی َو فاِطَمُة َو اْبناُهما«)1( . َعلَْینا َمَودَّ

»بعد از نزول این آیه از پیامبر اکرم سؤال شد: خویشاوندان نزدیک 
تو که موّدت آنان بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ حضرت در 

جواب فرمود: علی، فاطمه، و دو فرزند آنان )حسن و حسین(«.
-----------------------------------------------

--«
ابونعیم احمد بن عبداهلل بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران اصبهانی مهرانی متولد 336 و  4ـ حافظ 
متوفای 430 هجری. شرح حال و ستایش از او در بسیاری از کتب تراجم و تاریخ ثبت شده است. ابن خلکان 
در وفیات االعیان 1/ 27 )طبع احسان عباس 1/ 92( می گوید: »ابونعیم از برجستگان محدثین و بزرگان حفاظ 
موثق می باشد. او حدیث را از فضال فراگرفته و دیگران نیز از او حدیث را اخذ کرده و منتفع گشته اند. کتاب 
292 )طبع دار  نیز در تذکرة  الحفاظ 3/  َذَهبی  بهترین کتب می باشد«.  از  »ِحلْیَة  االولیاء« که نوشته ی اوست 
احیاءالتراث العربی 3/ 1092( از قول ابن َمردویه می گوید: »ابونَُعیم کسی بوده که طالبان حدیث برای درک 
مجلس وی بار سفر می بستند و به سوی او می شتافتند و در زیر آسمان احدی در قوه ی حفظ و سندیّت کالم 
مانند او نبوده است. وی حافظ دنیا بود، همه در نزد او گرد می آمدند و هر روز یکی از حاضرین احادیثی را 

که مایل بود تا نزدیک ظهر برای ابونعیم می خواند«. ]الغدیر 1/ 109[.
َهب 3/ 245، طبقات  در کتب ذیل نیز شرح حال او آمده است: طبقات الشافعیه )ُسبکی( 4/ 18، َشَذرات الذَّ

ابن قاضی شهبه 1/ 202، الوافی بالوفیات 7/ 81، ِسیَر اَعالم النُّبالء 17/ 453.

5ـ حافظ ابومحمد حسین بن مسعود بن محمد بن فّراء بََغوی شافعی متوفای 510 و یا 516 هجری. َذَهبی 
یاد  سنت«  »مُحی  و  »حافظ«  و  »امام«  چون  عناوینی  با  وی  از  و  آورده  تذکرة  الحفاظ  در  را  وی  حال  شرح 
مورد  و  است  معروف  بسیار  ـ  »معالِم التنزیل«  نام  به  ـ  وی  قرآن  تفسیر  و  »شرح السنة«  کتاب  است.  نموده 
جمله ی  از  که  دارد  نیز  دیگری  مهم  بسیار  تألیفات  است.  گرفته  قرار  او  از  پس  علمای  استشهاد  و  استناد 
آنهاست: »المصابیح« و »التهذیب« و »الجمع بین الصحیحین« و »الربعین حدیثااً«. علمای عامه وی را به زهد 

بْکی 7/ 75(. و دیانت و صالح توصیف نموده اند. )الغدیر 1/ 113، ِسیَر اَعالم النُّبالء 19/ 439، طبقات السُّ

کفایة  العقبی/25،  ذخائر   ،829 ـ  شواهدالتنزیل2/ح822  ح12259،  طبرانی351/11/  کبیر  معجم  1ـ 
ْمَطین13/2/ح 359، الُفُصول الُمهمه  الطالب/31، تفسیر البحر المحیط516/7، مناقب ابن َمغازلی/309،  فَرائدالسِّ
 ،340 الصواعق المحرقه/259،  مجمع الزوائد168/9،   ،21  ،7/3 اللّدنیَّه  المواهب  شرح  صبّاغ(/27،  )ابن 

احیاءالمیت/239، نوراالبصار/ 112، ِاسعاف الّراغبین/105، و....
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محب الدین طبری)1( در ذخائر، َزَمخشری)2( در کشاف، َحَموینی)3( در فرائد،  نیسابوری)4( در 
تفسیرش، ابن طلحه ی شافعی)5( .

-----------------------------------------------
1ـ ابوالعباس احمد بن عبداهلل بن محمد طبری محب الدین متوفای 694 هجری. سبکی در طبقات الشافعیه5/ 9 
شرح حال وی را آورده و او را ستوده است. ابن کثیر نیز در تاریخ خود 340/13 از او یاد نموده است. همچنین 
دانسته  حفاظ  از  را  طبری  محب الدین  العربی1474/4(  احیاءالتراث  دار  )طبع  تذکره الحفاظ264/4  در  ذهبی 
و می گوید: »وی در فقه تسلط داشت و تدریس می کرد و فتوا می داد و کتاب می نوشت و او شیخ شافعیه و 

محدیث حجاز و امامی صالح و زاهد و عالیقدر بود«. ]الغدیر122/1[.
در کتب ذیل نیز از وی سخن رفته است: َشَذرات الذهب 425/5، النجوم الزاهره 74/8، ذیل التّقیید 2/ 26، 

معجم المؤلفین 185/1.

2ـ جاراهلل ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد َزمخشری خوارزمی صاحب کتاب »الکّشاف« متوفای 538 
هجری.

ابن خلکان در وفیات االعیان 197/2 )طبع احسان عباس 168/5( شرح حال وی را آورده است و می گوید: 
»زمخشری در تفسیر و حدیث و نحو و علم بیان امام کبیر است. او پیشوای بالمعارض زمان خود بوده و مردم 
برای استفاده از علم او بار سفر می بستند و به سوی وی می شتافتند. یافعی در مرآة  الجنان می گوید: وی در 
تفسیر و حدیث و نحو و لغت و بیان دارای اتقان نظر بوده و در این فنون پیشوای زمان خود است. او تألیفات 
برجسته و بی نظیری دارد که همگی مورد ستایش قرار گرفته است«. سیوطی نیز در کتاب بغیة  الوعاه/ 388 از 
او یاد نموده و می گوید: »وی دائره ی علمش گسترده بود و فضل بسیاری دشت. غایتی بود در ذکاوت، فردی 
بود خوش قریحه، و در هر علمی استوار، حنفی و معتزلی بود و در مذهب اعتزال قوی و توانا بود و آن را با 
َزَمخشری را ذکر می کند. شرح حال زمخشری  تألیفات  بیان می داشت«. سیوطی سپس مشایخ و  صراحت 
را در کتاب الفوائدالبهیّه/ 209 نیز می توان یافت. در آنجا از زمخشری ستایش شده و تألیفاتش ذکر گردیده 

است. ابن کثیر نیز در البدایه و النهایه 219/12 از وی یاد کرده است. ]الغدیر 114/1[.
126، تاریخ االسالم ذهبی ـ حوادث  در کتابهای زیر نیز شرح زندگانی وی آمده است: معجم االدباء 19/ 
 ،274/5 النجوم الزاهره  اعالم النُّبالء151/20،  سیر  ص486،  ـ  هجری  الی540  هجری  وفیات521  و 

طبقات المفسرین 2/ 314، شذرات الذهب 4/ 118.

ویه خراسانی ُجوینی در سن 78 سالگی  3ـ شیخ االسالم ابواسحاق ابراهیم بن سعدالدین محمد بن الُمؤیّد َحمُّ
در 722 هجری فوت شده است. ذهبی در تذکرة  الحفاظ 298/4، )طبع دار احیاء التراث العربی 4/ 1505( با 
عباراتی چون: »امام محدث و یگانه ی اکمل« وی را مورد ستایش قرار داده و درباره ی او می گوید: »جوینی 
به روایت و فراگیری آن توجه زیادی داشت و سلطان غازان توسط او مسلمان شد«. ابن حجر نیز شرح حال 

حموینی را در الُدرر الکامنه 1/ 67 آورده و وی را ستوده است. ]الغدیر 1/ 123[.
»--
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-----------------------------------------------
--«

النجوم الزاهره98/10،  ذهبی/125،  شیوخ  معجم  است:  آمده  وی  زندگانی  شرح  نیز  ذیل  کتب  در 
.59  /1 معجم المؤلفین   ،186 بغیه الوعاة/ 

نام  به  است  کبیری  تفسیر  صاحب  وی  نیسابوری.  قمی  حسین  بن  محمد  بن  حسن  نظام الدین  4ـ 
»غرائب القرآن« که در سال 828 آن را نوشته است. این کتاب چندین بار در مصر و ایران بچاپ رسیده است. 

]الغدیر1/ 124[.

یکی  وی   .652 متوفای  شافعی  نصیبینی  عدوی  قرشی  محمد  بن  طلحة  بن  محمد  کمال الدین  ابوسالم  5ـ 
از ائمه ی فقه شافعی است و در نقل حدیث یکی از بزرگان عامه می باشد. تجلیل و مدح علمای عامه را در 

خصوص وی می توانید در الغدیر 5/ 413 ـ 417 بیابید.

ابوعبداهلل محمد بن عمر بن حسن فخرالدین رازی شافعی متوفای 606 هجری صاحب تفسیر کبیر و  1ـ 
مشهور. ابن خلکان در وفیات  االعیان 2/ 48 )طبع احسان عباس 4/ 248( شرح حال او را ثبت نموده است و 
می گوید: »وی نادره ی زمان خود و فردی بی نظیر است. او در علم کالم و معقول و علم اوائل بر دانشمندان 
عصر خویش پیشی جسته است«. ابن خلکان سپس تألیفات وی را بر می شمرد. این اثیر نیز درباره ی رازی 
می گوید: »وی در زمان خود امام دنیا بوده است«. بن کثیر نیز در البدایة و النهایه 13/ 55 از او یاد نموده است. 
33 ـ 40 شرح حال مفصلی از وی ارائه داده است و او را ستوده و بر  همچنین ُسبکی در طبقات الشافعیه 5/ 

اً تاخته است. ]الغدیر 1/ 118[. َذَهبی به دلیل اینکه در کتاب میزان االعتدال علیه رازی سخنانی گفته شدیدا
شرح حال وی را در کتب ذیل نیز می توانید بیابید: ِسیَر اعالم النُّبالء 21/ 500، الوافی بالوفیات 4/ 248.

عود محمد بن محمد بن مصطفی عمادی حنفی متوفای 982 هجری. 2ـ مولی ابوالسُّ
قسطنطنیه  شهر  به  نزدیک  روستاهای  از  یکی  در  او  است.  ُعود«  ابی السُّ »تفسیر  معروف  کتاب  مؤلف  وی 
در سال 898 هجری بدنیا آمد و برای تحصیل علم به بالد متعددی سفر نمود. ابن العماد در کتاب َشذرات 
عود از فقهایی است که مدتی از زندگانی خویش  خویش از او با عناوینی چون امام و عالمه یاد می کند. ابوالسُّ
را به قضاوت پرداخته و آورده اند که وی بارها در ظرف یک روز تعاد 1000 استفتای فقهی را جواب داده 

هب 8/ 398 ـ 400، االعالم 7/ 59(. است. )َشَذرات الذَّ

3ـ ابوعبداهلل اثیرالدین محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن َحیّان اندلسی َغرناطی نِْفزی َجیّانی ابوحیّان 
تفسیر  کتاب  و  است  عامه  معروف  محدثین  و  مفسرین  ادبا  از  وی  هجری.   745 متوفای  شافعی  نحوی 
»البَحرالُمحیط« از آن اوست. ذهبی از وی با عناوینی چون »ذوفنون« و »حّجت عرب« و »عالِم دیار مصر« یاد 
می نماید. ِاْسنوی او را در نحو و لغت امام می داند و می گوید وی به قرائات سبع و احادیث آشنا بود. )طبقات 

ررالکاِمنه 4/ 302(. اسنوی 1/ 518، الدُّ

ابوحیان)3(  تفسیرش،  در  ابوالسعود)2(  تفسیرش،  در  رازی)1(  السؤول،  مطالب  در 
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مالکی)3( َصبّاغ  ابن  مجمع،  در  َهیْثَمی)2(  حافظ  تفسیرش،  در  نََسفی)1(  درتفسیرش، 
حجر  ابن  شرح المواهب،  در  َزْرقانی)5(  و  کفایةالطالب  در  َکنْجی)4(  حافظ  و  فصول  در 

-----------------------------------------------
1ـ حافظ الدین ابوالبرکات عبداهلل بن احمد بن محمود نََسفی متوفای 701 یا 710 هجری از مفسرین مشهور 
و فقهای معروف حنفی مذهب است. وی کتب بسیاری تألیف نموده است که از جمله ی آنها کنزالدقائق، 
المنار، مدارک التنزیل، و کشف السرار می باشد. ابن حجر از وی با عنوان »عالمه ی دنیا« و »زاهد« یاد نموده 

است. )رجوع بفرمایید به الُدَرر الکامنه247/2، العالم 67/4، معجم المؤلفین 228/2(.

2ـ حافظ علی بن ابی بکر بن سلیمان ابوالحسن َهیثمی قاهری شافعی متولد سال 735 و متوفای سال 807 
هجری.

شرح زندگانی وی را سخاوی در کتاب الضوء الالمع 200/5 آورده و مشایخ و تألیفاتش را برشمرده است. 
بخوبی  َهیثمی  گفته:  که  است  نقل  چنین  فاسی  تقی  »از  می گوید:  هیثمی  از  فراوان  تجلیل  ضمن  سخاوی 
بسیاری از متون و آثار را حفظ کرده و فردی صالح و نیک بود. همچنین اَقفهسی )محمد بن محمد شافعی 
محبت«.  با  مردم  به  نسبت  و  متواضع  زاهد،  حافظ،  عالم،  امام،  بود  فردی  هیثمی  می گوید:   )843 متوفای 
این  و  است  ستایش  قابل  بسیار  او  خصوصیات  سایر  و  پارسایی  و  زهد  و  »تدین  می گوید:  سپس  سخاوی 
َهب 7/ 70 وی را ستوده و مشایخ او را  مطلب مورد قبول همگان است«. عبدالحّی حنبلی نیز در شذرات الذَّ

به همراه تألیفات وی برشمرده است. ]الغدیر 1/ 128[.

3ـ نورالدین علی بن محمد بن احمد )َغّزی  االصل( مکی مالکی، معروف به این صبّاغ متولد 874 و متوفای 
855 هجری.

سخاوی از وی ـ  با اجازه ـ روایت نقل می کند و شرح حال او را در کتاب الضوءالالمع آورده است. در این 
شرح حال، مشایخ ابن صبّاغ در فقه و علوم دیگر یاد شده است. سخاوی می گوید: »ابن صباغ تالیفاتی دارد 
که از جمله ی آنهاست کتاب الفصول المهمه لمعرفة  االئمه )که منظور از ائمه، دوازده امام است(، و دیگری 
الِعبَر ِفیمن َشفَّهُ النََّظر«. صفوری در کتاب نُزَهة  الَمجالس و شیخ احمد بن عبدالقادر شافعی در کتاب  کتاب 
ذخیرة المال و همچنین ِشبْلَنجی در کتاب نوراالبصار از کتاب فصول المهمه ی ابن َصبّاغ روایت نقل می کنند. 

]الغدیر 131/1[.

4ـ حافظ ابوعبداهلل محمد بن یوسف َکنْجی شافعی متوفای 658 هجری صاحب کتاب کفایة  الطالب.... این 
کتاب به تنهایی نشانگر تسلط مؤلف آن در امر حدیث بوده و از علم و فضل گسترده ی وی و همچنین از 
عنایت و توجه او به امر حدیث و فنون آن خبر می دهد. ابن صبّاغ مالکی در الفصول المهمه از کنجی روایت 

نقل می کند و از او با عبارت امام و حافظ یاد می نماید. ]الغدیر 121/1[.

5 ـ ابوعبداهلل محمد بن عبدالباقی بن یوسف َزْرقانی مصری مکی در سال 1055 هجری در مصر زاده شد و 
در سال 1122 هجری وفات یافت.

»--
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در  ِشبْلَنجی)2(  اتحاف(،  حاشیه ی  در  )مطبوع  احیاءالمیت  در  ُسیُوطی  صواعق،  در  َهیْتَمی)1( 

نورالبصار، و َصبّان)3( در ِاْسعاف الّراغبین روایت مذکور را نقل کرده اند.

-----------------------------------------------
--«

وی آخرین محّدث دیار مصر بوده و در انواع علوم تسلّط داشته است. مرادی در کتاب سلک الُدَرر 32/4 
شرح حال وی را آورده است و مشایخ و تألیفات گرانقدر وی را برشمرده است که از جمله ی آنها می توان 
کتاب »المواهب اللَُّدنیَّه« و »شرح الموّطأ« را نام برد. چلبی نیز در کشف الظنون وی را با عنوان »موالی عالمه 

و خاتم محدثین« ستوده است. ]الغدیر 1/ 142[.
همچنین مراجعه بفرمایید به کتاب فهرس الفهارس 1/ 456.

1 ـ حافظ شهاب الدین احمد بن محمد بن علی بن َحَجر َهیْتَمی َسْعدی انصاری شافعی متولد 909 و متوفای 
را  َحَجر  ابن  حال  شرح  تفصیل  به   292 287ـ  النورالسافر/  در  َعیَْدُروس  ابن  مکّرمه.  مکه ی  در  هجری   974
علم  در  او  است.  تدریس  و  فتوا  اهل  خاتمه ی  و  شیخ االسالم  و  امام  و  شیخ  »وی  می گوید:  و  است  آورده 
را دریابد. وی همانطوری  منزلت آن دریا  نمی تواند  دلو  با  بود که کسی  فقهی دریایی  فقه و تحقیق مسائل 
که دانشمندان متّفقند، امام الحرمین است و فضائلش در میان مردم آشکار و مشهور است. او امامی بود که 
امامان دیگر به او اقتدا می کردند، بزرگی بود که مردم سرزمین حجاز رو به سوی او می آوردند. نوشته های 
ابن حجر آیتی است که معاصران وی از نوشتن نظیر آنها عاجزند«. ابن َعیَْدُروس سپس مشایخ و تألیفات ابن 
109 نیز  َحَجر را برمی شمرد و به ستایش از آنها می پردازد. شرح حال ابن َحَجر را در کتاب البدر الطالع 1/ 

می توان یافت. ]الغدیر 134/1، 135[.
همچنین مراجعه بفرمایید به کتاب فهرس الفهارس 1/ 377 ـ340.

2ـ سید مؤمن بن حسن بن مؤمن ِشبْلَنْجی شرح حال خود را در آغاز کتاب نوراالبصار آورده است و در 
نیز برشمرده است.  از نوشته های خود را  نام مشایخ خویش در علوم مختلفه پرداخته و برخی  به ذکر  آنجا 
ِشبْلَنْجی در سال هزار و دویست و پنجاه و اندی چشم به جهان گشوده است )و پس از سال 1308 از دنیا رفته 

است(.... ]الغدیر 1/ 148[.

ـ   ابوالعرفان شیخ محمد بن علی َصبّان شافعی متوفای 1206 هجری. وی درمصر بدنیا آمد و در آن دیار  3
بزرگ شد. صبّان زیر نظر علمای مصر در علوم عقلی و نقلی به استادی رسید و در تحقیق و دقت نظر مشهور 
گردید و نامش در مصر و شام پرآوازه گشت. وی نوشته های زیاد و سودمندی دارد که بیش از ده عنوان از 

آنها بچاپ رسیده است... ]الغدیر 1/ 145[.
همچنین مراجعه بفرمایید به کتاب فهرس الفهارس 2/ 705.
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قَْسَطاّلنی)1( در المواهب اللَُّدنّیَّه می فرماید:

ِم َو  َلِة أْهِل بَْیِتِه اُلَعظَّ َة ُقْرباُه كافََّة َو بَِريَِّتِه َو َفَرَض َمَبََّة مُجْ »أْلَزَم اهلل مَودَّ
ُلكمُْ َعلَْیِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّةَ فِی اْلُقْربَی« «.)2( ُذِريَِّتِه، َفقاَل تَعاىل:»ُقل لَّ أَسَْ

»خدای تعالی موّدت خویشان نزدیک پیامبر را بر همگان واجب 
حضرت  معظم  اهل بیت  محبت  وجوب  درباره ی  و  است  کرده 
در  پیامبر،  ای  بگو  می فرماید:  خدا  که  اوست  ذریه ی  او  رسول 
موّدت  جز  به  نمی خواهم  مزدی  شما  از  رسالتم  انجام  مقابل 

خویشان نزدیکم«.

در این موضوع روایت دیگری »مالء«)3( در سیره اش نقل کرده است که می فرماید:

َة فی أْهِل بَْیتی  »إنَّ َرُسولَ اهلل قاَل: إنَّ اهلل َجَعَل َاْجرى َعلَْیُكُم اْلَودَّ
َو َإّنی سائُِلُكْم َغداً َعْنُهْم«.)4(

-----------------------------------------------
1ـ  حافظ شهاب الدین احمد بن محمد قَْسَطالنی مصری شافعی متوفای 923 هجری. ابن العماد از وی با 
از  عنوان حافظ یاد می نماید. قَْسَطالنی شارح معروف کتاب صحیح بخاری است و کتاب »ارشادالساری« 
اوست. شعرانی در طبقات خویش از وی بسیار تجلیل نموده و می گوید: »او در دنیا زاهدترین مردم بود... و 

قرآن را به 14 قرائت روایت می کرد. بدرالدین َغَزی )متوفای 984( درباره ی او می گوید:
الحافظ المسـند ذی االتقان                           احمد المعروف بالقسطالنی

فهرس الفهارس967/2،  شذرات الذهب121/8،  شعرانی/56،  طبقات  الغدیر134/1،  به:  بفرمایید  مراجعه 
.254/1 معجم المؤلفین 

2ـ رجوع بفرمایید به: شرح المواهب اللدنیه3/ 7، 21.

متوفای  میم(  فتح  )به  َمالء  به  معروف  َموِصلی  اردبیلی  خضر  بن  محمد  بن  عمر  معین الدین  ابوَحْفص  3ـ 
570 هجری. وی از مشایخ موصل بوده و کتاب »وسیلة  المتعبّدین فی سیرة سید المرسلین« از آِن اوست. در 
کتب عامه به مراتب زهد و صالح، و همچنین به مراتب علمی وی اشاره شده است. )کشف الظنون 2010/2، 

ایضاح المکنون 2/ 708، هدیة  العارفین 1/ 784، االعالم 60/5، معجم المؤلفین 2/ 573، الغدیر116/1(.

در  قُندوزی  و  الَصواِعق المحرقه/261  در  َحَجر  ابن  و   26 ذخائرالعقبی/25،  در  طبری  محّب الدین  4ـ 
ه/194 این روایت را از مالء نقل کرده اند. ینابیع الَمَودَّ
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»رسول خدا فرمود: بدرستی که خدای تعالی مزد رسالتم را که 
و  است،  داده  قرار  نزدیکم  خویشان  موّدت  شماست  عهده ی  بر 
من در روز قیامت نسبت به این موّدت از شما بازخواست خواهم 
مسئول  آن  مقابل  در  همه  قیامت  روز  در  آنچه  یعنی  کرد«، 
از  که  می باشد  معصوم:  چهارده  والیت  از  عبارت  هستند، 

جمله والیت حضرت صدیقه3 است.

روایت دیگری از جابر بن عبداهلل نقل شده است که می فرماید:

ْسَلَم.  الِْ َعَليَّ  َأْعِرْض  ُمَمَُّد  يَا  َوَقاَل  النَّب6:  ِإىل  َأْعَراِبيٌّ  »َجاَء   
َفَقاَل: تَْشَهْد َأْن َل ِإلََه ِإلَّ اهلل َوْحَدُه َل َشِريَك لَُه َو َأنَّ ُمَمَّداً َعْبُدُه َو 
َة ِفی اْلُقْربی،  َرُسوُله و َرُسوُلُه. قاَل: تَْسأَلُنی َعلَْیِه َأْجَراً؟ قاَل: ل، ِإل اْلََودَّ
َمْن  َفَعلی  ُأباِيعَك،  هاِت،  قاَل:  َقرابَتی.  قال  َقرابَُتَك؟  أْو  َقرابَتی  قاَل: 

6: آمني«.)1( لُیِبَُّك َو ل ُیِبُّ َقرابََتَك َلْعَنُة اهلل، َفقاَل النَِبیُّ

»یک عرب بادیه نشین آمد حضور پیامبر اکرم و عرض کرد: یا 
محمد اسالم را به من عرضه بدار، فرمود: شهادت بده به یکتائی 
اعرابی  اوست.  فرستاده ی  و  بنده  محمد  اینکه  و  تعالی  خدای 
هدایت  مرا  که  رسالت  این  مقابل  در  رسول اهلل  یا  کرد:  عرض 
نه،  فرمود:  پیامبر  می خواهید؟  هم  مزدی  من  از  آیا  فرمودید 
اعرابی  است.  من  رسالت  اجر  که  نزدیک  خویشان  موّدت  بجز 
گفت: خویشان نزدیک خودم را دوست بدارم یا خویشان تو را 
عرض  اعرابی  مرا.  نزدیک  خویشان  فرمود:  پیامبر  رسول اهلل؟  یا 
کرد: یا رسول اهلل اینک دستت را بدست من بده، تا برای دوستی 
تو و نزدیکانت با تو بیعت کنم، خدا لعنت کند کسی را که تو را 

-----------------------------------------------
1ـ  کفایة  الطالب 31.
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و خویشان تو را دوست ندارد. پیامبر اکرم به این دعای او آمین 
فرمود«.

پس هر کس ایمان و اعتقاد به والیت و موّدت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها نداشته باشد 
نفرین شده است به زبان پیامبر6.

چند  به  شواهدالتنزیل  در  حسکانی)2(  وحاکم  عساکر)1(  ابن  و  طبری  دیگری  روایت  در 
طریق از ابی امامه باهلی)3( نقل کرده اند که حضرت پیامبر اکرم6فرمود:

َشَجَرةٍ  ِمْن  َعلِّیاً  َو  َخلََقِن  َو  َشتَّی،  َأْشَجاٍر  ِمْن  اْلَْنبِیَاَء  َخَلَق  اهلل  »ِإنَّ 
-----------------------------------------------

عساکر  ابن  به  معروف  ثقة  الدین،  به  ملقب  شافعی  دمشقی  هبة  اهلل  بن  حسن  بن  علی  ابوالقاسم  حافظ  1ـ 
متوفای 571 هجری صاحب کتاب مشهور تاریخ دمشق. ابن خلکان در وفیات االعیان 1/ 363 )طبع احسان 
عباس 1/ 309( شرح حال وی را آورده است. ابن اثیر نیز در کتاب الکامل فی التاریخ 11/ 177 و همچنین 
ابن کثیر در البدایة و النهایه 12/ 294 وی را ستوده اند. ابن کثیر می گوید: »وی یکی از بزرگان حفاظ حدیث 
است و کسی است که به جهت استماع حدیث و گردآوری و تصنیف آن، و همچنین اطالع و قوه ی حفظی 
که در ارتباط با سند و متون حدیث و اتقان اسلوب و فنون آن دارد مورد توجه است. ابن عساکر کتابی دارد 

به نام تاریخ شام که در هشتاد مجلد است...«. ]الغدیر 1/ 116[.
 ،273/4 الشافعیه  طبقات  اَعالم  النُّباَلء554/20،  ِسیَر  آورده اند:  را  عساکر  ابن  حال  شرح  نیز  ذیل  کتب 

.357/12 التاریخ  فی  الکامل  المنتظم261/10،   ،73  /13 61، معجم االدباء   ،60/3 العبر 

2ـ حافظ ابوالقاسم عبیداهلل بن عبداهلل بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن َحْسکان حاکم نیسابوری حنفی 
معروف به ابن َحَذاء َحْسکانی متوفای بعد از 470 هجری. ذهبی در تذکرة  الحفاظ 390/3 )طبع دار احیاءالتراث 
العربی 1200/3( شرح حال وی را آورده است و می گوید: »َحْسکانی شیخی بسیار دقیق بود و توجه کاملی به 
علم حدیث داشت... وی فرد مسنّی بود که سند احادیثش عالی )و با واسطه های کمتری( بود، او احادیث را 

گردآوری و تدوین نموده است. سال وفات وی سالهای بعد از 490 هجری می باشد«. ]الغدیر 112/1[.
َذَهبی  بود«.  افاده  و  حدیث  نقل  و  حدیث  استماع  حال  در  همواره  »وی  می گوید:  تاریخ االسالم  در  ذهبی 
همچنین در توصیف او می گوید: »شیٌخ مُتِْقن، ذو ِعنایٍة تامّة بالحدیِث و الِسماع«. ِسیَر اَعالم النُّبالء 268/18، 

تاریخ االسالم َذَهبی ـ حوادث و وفیات 471 الی480 هجر ـ ص 305، تذکرة  الحفاظ 1200/3.

3ـ ابواُماَمه ُصَدّی بن َعْجالن بن َوْهب متوفای سال 81 هجری آخرین صحابی پیامبر است که در شام فوت 
گردیده است.
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َفَمْن  ا  ِثَاُرَها،  احْلَُسنْيُ  َو  احْلََسُن  َو  َفْرُعَها  َعِليٌّ  َو  َأْصُلَها  َفأَنَا  َواِحَدٍة، 
َعْبداً  َأنَّ  لَْو  َو  َهًوى،  عنها  َزاَغ  َمْن  َو  َنَا،  َأْغَصانَِها  ِمْن  ِبُغْصٍن  تََعلََّق 
َفا َو اْلَْرَوِة أَْلَف َعاٍم، ُثمَّ أَْلَف َعاٍم، ُثمَّ  َلْ  َعَبَد اهلل َعزَّ َو َجلَّ َبنْيَ الصَّ
َأْسئَُلُكْم  »ُقْل ل  َتَل  ُثمَّ  النَّاِر.  ِف  مَْنِخَرْيِه  َعَلی  َأَكبَُّه اهلل  َمَبَّتَنَا،  ُيْدِرْك 

َة ِف اْلُقْربی«. «)1( َعلَْیِه َأْجراً ِإلَّ اْلََودَّ

»بدرستی که خدای تعالی نهال وجود پیامبران را متفاوت و متفرق 
آفرید، ولی درخت وجود من و علی را جداگانه، واحد، و منحصر 
بفرد خلق فرمود. )من خود استقالل دارم، کسی در اصالت وجود 
آن،  ساقه ی  علی  درختم،  آن  من  اصل  نیست(؛  من  شریک  من 

میوه های  حسین  و  حسن  و  آن،  باروری(  )مایه ی  لقاح  فاطمه 

آن  شاخه های  از  شاخه ای  کس  هر  هستند.  من  وجود  درخت 

درخت را دستاویز خود کند نجات یافته است و هر کس از آن 

دور شود به گمراهی افتد؛ و اگر بنده ای از بندگان خدا سه هزار 

سال بین صفا و مروه خدا را عبادت کند ولی از ما پیروی ننماید)2( 

خدای تعالی او را به رو در آتش افکند. سپس پیامبر اکرم این آیه 

را تالوت فرمود: »ُقْل ل أَْسئَُلُكْم َعلَْیِه َأْجراً ِإلَّ اْلََودَّةَ ِف اْلُقْربی«. «

-----------------------------------------------
1ـ کفایة  الطالب/178، شواهدالتنزیل2/ح837. لفظ »ُصْحبَتَنا« که در کفایه الطالب آمده است در شواهدالتنزیل 

بصورت »َمَحبَّتَنا« روایت گردیده است.
یکی از معانی »صحبت« انقیاد و پیروی است )ر. لسان العرب 7/ 287( و در اینجا نیز ـ با فرض عدم تصحیف 
می فرمایند: هر کس که متابعت از ما پنج تن ننماید خداوند او را به  ـ به همین معناست؛ یعنی پیامبر6 

رو در آتش می افکند.

2ـ به پاورقی پیشین مراجعه بفرمایید.

آیه ی پنجم: آیه ی موّدت
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او  پیامبر  و  خدا  به  که  مقدسی  مسلمانی،  موحدی،  خدایی،  بنده ی  بشری،  اگر  بنابراین، 
معتقد باشد، و خدا را عبادت کند ـ نه اینکه بت پرستی نماید ـ؟؛ کجا عبادت کند؟ بین صفا و 
مروه ـ نه در مکان گناه آلوده ای ـ ؛ چه مدت عبادت کند؟ سه هزار سال، لیکن به والیت پنج 
تن و در نتیجه به والیت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها ایمان نداشته باشد، عبادت او بحساب 
نخواهد آمد و مورد قبول واقع نخواهد شد و جای او در آتش دوزخ است. این موّدت، همان 

است که در آیه ی شریفه به نام »حسنه« عنوان شده است که خدا می فرماید:
»َو َمن يَْقرتَِْف َحَسَنًة نَِّزْد لَُه ِفیَها ُحْسنًا «.)1(

او  برای  را  عاقبت بخیری  ما  آورد،  بدست  را  حسنه ای  کس  »هر 
می افزاییم.«

که مراد از حسنه در اینجا موّدت است. چنانکه احمد بن حنبل و ابوحاتم)2( از ابن عباس 
روایت می کنند که مراد از »حسنه« در آیه ی مذکور موّدت آل محمد است.)3(

-----------------------------------------------
َة فِی اْلُقْربیَ َو َمن يَْقرتَِْف َحَسَنًة نَِّزْد لَُه ِفیَها ُحْسنًا« ُلكمُْ َعلَْیِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّ 1ـ سوره ی الشوری: 23؛ »ُقل لَّ َأسَْ

2ـ حافظ ابوحاتم محمد بن ادریس بن منذر بن داود رازی متولد 195 و متوفای 277 هجری.
ابوحاتم  بغداد فوت نموده است.  به عراق و شام و مصر سفر کرده و عاقبت در  بدنیا آمده و  وی در ری 
از  یکی  »ابوحاتم  می گوید:  بغدادی  خطیب  است.  عامه  تعدیل  و  جرح  برجسته ی  ائمه ی  از  و  مفسرین  از 
می گوید:  او  درباره ی  نیز  َذهبی  است«.  معروف  فضل  به  و  مشهور  علم  به  که  است  موثق  و  حافظ  امامان 
»وی از دریاهای علم است. به سرزمینهای مختلفی سفر کرده و در شناخت متن و سنِد احادیث به مهارت 
کامل رسیده است«. خطیب بغدادی و نسائی و اللکائی از جمله کسانی هستند که او را توثیق نموده اند. در 

بسیاری از کتب تراجم عامه مدح و تجلیل از وی را می توان یافت.
مراجعه بفرمایید به: الَجرح و التّعدیل349/1ـ372، تاریخ بغداد73/2، طبقات الَحنابله )ابن ابی یَعلی(384/1ـ 
 ،31/9 تهذیب التهذیب   ،381/24 تهذیب الکمال   ،567/2 تذکرة  الحّفاظ   ،247/13 اعالم النُّبالء  سیر   ،386

هب 171/2. طبقات ُسبکی207/2، َشذرات الذَّ

3ـ تصریح به اینکه مراد از »َحَسنه« در »َو َمْن يَْقرتِْف َحَسَنة« موّدت آل بیت پیامبر است در این مصادر موجود 
می باشد: مناقب این مغازلی/316، الصواعق المحرقه/259 )به نقل از احمد بن حنبل(، 341، الدّرالمنثور 7/6 

)به نقل از ابن ابی حاتم(، احیاء المیت/ 239، َرْشَفة الّصادی/ 23.



97 /

نقل  امیرالمؤمنین7  از  از واحدی روایتی  الثواب  َحیّان)1( در کتاب  ابن  ابوالشیخ  حافظ 
می کند که آن حضرت فرمود:

ل  »ُقْل  َقَرأَ:  ُثمَّ  ُمْؤِمٍن،  ُكلُّ  ِإلَّ  تَنَا  َمَودَّ َیَْفُظ  َل  آَيٌة  حم  آِل  ِف  »ِفینَا 
َة ِف اْلُقْربی«. « )2( َأْسئَُلُكْم َعلَْیِه َأْجراً ِإلَّ اْلََودَّ

»در قرآن آیه ای است که )تنها( در شأن ما آل حم است، و موّدت 
ما را نگهداری نمی کند، مگر کسی که مؤمن است. )یعنی هر کس 
از او سلب  موّدت ما آل محمد را محافظت نکند مؤمن نیست، و 
ُلكمُْ  أَسَْ لَّ  »ُقل  آیه ی:  امیرالمؤمنین7  سپس  و  می شود(؛  ایمان 

َعلَْیِه َأْجًرا ِإلَّ اْلََودَّةَ فِی اْلُقْربَی« را قرائت فرمود«.

اعتقادات  به  مؤمن  باشد  نداشته  ایمان  سالم اهلل علیها  فاطمه  والیت  به  کس  هر  نتیجه  در 
اسالمی نیست.

در آن روز که امیرالمؤمنین7 شهید شد، حسن بن علی8 خطبه ای ایراد نمود و در 
آن خطبه فضایل امیرالمؤمنین را برشمرد، و از جمله فرمود:

وَُّلوَن، َو َل ُيْدِرُكُه اْلَخُروَن،  »أَيَُّها النَّاُس، لََقْد َفاَرَقُكْم َرُجٌل مَا َسبََقُه الَْ
َو  َيِیِنِه  َعْن  َجْبَئِیُل  َفُیَقاِتُل  الرَّاَيَة  ُيْعِطیِه  اهلِل6  َرُسوُل  َكاَن  لََقْد 
مِیَكائِیُل َعْن َيَساِرِه َفَما َيْرِجُع َحتَّی يَْفَتَح اهلل َعلَْیِه، َو لََقْد َقَبَضُه اهلل ِفی 
اللَّْیَلِة الَّتی ُقِبَض ِفیها َوُصیُّ ُموسی َو ُعِرَج بُِروِحِه ِفی اللَّْیَلِة الَّتی ُعِرَج 
ِفیها بُِروِح ِعیَسی بن َمْرَيم... ـ ِإىل َأن قاَل ـ )3( َمْن َعَرَفِن َفَقْد َعَرَفِن 

-----------------------------------------------
1ـ حافظ ابومحمد عبداهلل بن محمد بن جعفر بن حیان اصبهانی معروف به ابوالشیخ متوفای 369 هجری.

ابوالقاسم  و  بغدادی  خطیب  و  َمردویه  ابن  جمله  از  عامه  علمای  که  است  معروفی  بسیار  حفاظ  از  وی 
ُسوَذْرجانی وی را توثیق نموده اند. ِسیَر اعالم النُّباَلء 276/16، تذکره الحفاظ 945/3، اخبار اصبهان 2/ 51.

2ـ ابن َحَجر این روایت را از ابوالشیخ نقل می کند. )الَصواِعق الُمحِرقه/ 259(.
3ـ این قسمت از روایت آن طوری که ابن ابی الحدید نقل نموده چنین است:

»... عیسی بن مریم و التی توفی فیها یوشع بن نون، و ما خلف صفراء و البیضاء اال سبعمائة درهم من عطائه 
أراد أن یبتاع بها خادمااً لهله؛ ثم خنقته العبرة فبکی و بکی الناس معه؛ ثّم قال أیها الناس: من عرفنی...«.

آیه ی پنجم: آیه ی موّدت
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َقْوَل  الَيَة  َتل هِذهِ  ـ ُثمَّ  ْبُن ُمَمٍَّد6  احْلََسُن  َفأَنَا  َيْعِرْفن  َلْ  َمْن  َو 
ُيوُسفَ »َو اتََّبْعُت مِلََّة آباِئي ِإْبراِهیَم َو ِإْسحاَق َو َيْعُقوَب«.)1( ُثمَّ َأَخَذ ف 
ِكتِاب اهللِ، ُثمَّ قاَل: أَنَا اْبُن اْلَبِشرِي، أَنَا اْبُن النَِّذيِر، أَنَا اْبُن النَِّبّ، أَنَا اْبُن 
أْرِسلَ  الَِّذي  اْبُن  أَنَا  َو  اُلِنرِي،  راج  السِّ اْبُن  أَنَا  َو  بِِإْذنِه،  اهلل  ِإىل  الّداعي 
 َعْنُهُم الرِّْجَس و 

ُ
َرمْحًَة لِْلعالَِنيَ َو أَنَا ِمْن أَْهِل البَْیَت الَِّذيَن أْذَهَب اهلل

َطهََّرُهْم تْطِهرياً، و أَنَا ِمْن أَْهِل البَْیِت الَِّذيَن اْفرتََض اهلل عّزوجّل َمَوّدتهْم 
َعلَْیِه  َأْسئَُلُكْم  ل  »ُقْل  مّمد6:  َعلی  أَْنَزَل  ِفیما  َفقاَل  ِوليََتُهْم  و 

َة ِف اْلُقْربی «. «)2( َأْجراً ِإلَّ اْلََودَّ
تحقیق کسی  به  داده اید که  از دست  را  امروز مردی  مردم،  »ای 
نگرفته  پیشی  او  از  و  نرسیده  او  مرتبه ی  به  آخرین  و  اولین  از 
می داد،  او  دست  رابه  پرچمش  اکرم  پیامبر  که  بود  او  هم  است. 
و در هنگام جنگ جبرئیل از طرف راست، و میکائیل از جانب 
چپ همرزم و همیار او بودند، و هرگز از میدان نبردی مراجعت 
پایان  پیروزمندانه  را  پیکار  او  دست  به  خدا  مگراینکه  نمی کرد 
سپرد  جان  موسی  وصی  که  شبی  همان  در  را  او  خدا  بود.  داده 
و عیسی بن مریم به آسمان عروج کرد قبض روح فرمود... ای 
مردم هر کس مرا می شناسد که شناخته است، و اگر نمی شناسد 
خواند:  را  آیه  این  سپس  محمدم،  فرزند  حسن  من  بداند  اینک 
»َو اتََّبْعُت مِلََّة آباِئي ِإْبراِهیَم َو ِإْسحاَق َو َيْعُقوَب«)3( آنگاه فرمود: منم 
فرزند پیامبری که بشارت دهنده به رحمت و ترساننده از عذاب 

-----------------------------------------------
1ـ سوره ی یوسف: 38.

 ،146/9 مجمع الّزوائد  الصواعق الُمحرقه/259،   ،11/4 قدیم[  ]ط  ابی الحدید  ابن  نهج البالغه ی  شرح  2ـ 
کفایة  الطالب /32، رشفه الصادی /43، نزهة المجالس 231/2.

3ـ سوره ی یوسف: 38. این عبارت قرآنی کالم حضرت یوسف است که می گوید: »و من از آئین پدران 
خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی نمودم«.
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الهی بود. او مردم را به اذن خدا بسوی خدا دعوت می کرد. منم 
فرزند چراغ نورافشان، منم فرزند آن کسی که رحمت خدا در 
دور  آنان  از  را  پلیدیها  خدا  که  خاندانی  از  منم  است.  جهان  دو 
گردانیده و منزه و پاکشان گردانیده است. منم از آن خانواده ای 
همگان  بر  را  آنان  والیت  و  موّدت  تعالی  و  تبارک  خدای  که 
بر  خدا  که  است  اهل بیت  ما  شأن  در  و  است،  فرموده  واجب 
َأْجراً  َعلَْیِه  َأْسئَُلُكْم  ل  پیامبرش این آیه رانازل فرموده است: »ُقْل 

َة ِف اْلُقْربی «. « ِإلَّ اْلََودَّ

روایت مذکور را حافظ بَّزار،)1( حافظ طبرانی در معجم، ابوالفرج)2( در مقاتل الطالبین، ابن 
کفایه،  در  َکنجی  حافظ  فصول،  در  صباغ  ابن  مجمع،  در  هیثمی  نهج،  شرح  در  ابی الحدید)3( 

-----------------------------------------------
معلّل.  مسند  صاحب  هجری   292 متوفای  مصری  بّزار  ابوبکر  عبدالخالق  بن  عمرو  بن  احمد  حافظ  1ـ 
خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد 4 /334 درباره ی او می گوید: »وی فردی موثق و حافظ بود، کتاب 
مسند را نوشت و درباره ی احادیث نظر داده، موارد ضعف آنها را روشن نمود«. َذَهبی نیز در کتاب تذکرة 
قول  از  را  وی  وثاقت  و  آورده  را  وی  حال  شرح   )653/  2 العربی  احیاءالتراث  دار  )طبع   228/  2 الحفاظ 

.]98 داَرقطنی نقل نموده است. ]الغدیر 1/ 
َهب 2 /209، میزان االعتدال 1/ 59. همچنین مراجعه شود به: سیر اعالم النبالء 13 /554، َشَذرات الذَّ

2ـ ابوالَفَرج علی بن حسین بن محمد قَُرشی اُموی اصفهانی متوفای 356 هجری. وی مولف کتاب مشهور 
»االَغانی« است. ابوالحسن بَتّی می گوید: »از ابوالَفَرج اصفهانی کسی موثّق تر نبوده است«. َذَهبی نیز او را توثیق 
نموده است و می گوید: »وی در نقل مطالب ادبی دریایی بود... و در خصوص اَنساب و ایام عرب فردی بود 
بصیر«. ابوعلی تَنُوخی درباره ی او می گوید: »ابوالَفَرج از شعر و اخبار و اَغانی و مسندات و انساب چیزهایی 

حفظ کرده بود که من هرگز کسی را ندیدم که بمانند او این حفظیّات را داشته باشد«. 
)ِسیَر اَعالم النُّبالء 16/ 201، وفیات االعیان 3/ 307، الوافی بالوفیات 21/ 20، مرآة  الجنان 3 / 93، تاریخ بغداد 

11/ 398، شذرات الذهب 19/3، النُُجوم الزاهره 4/ 15(.

وی  هجری.   655 متوفای  معتزلی  ابی الحدید  ابن  به  مشهور  مدائنی  هبة اهلل  بن  عبدالحمید  عزالدین  3ـ 
و  کالم  و  حدیث  بر  وی  تسلط  بیانگر  تنهایی  به  کتاب  این  و  است  مشهور  نهج البالغه ی«  »شرح  مولف 
آورده  مصر(  قدیم  )ط   575/4 کتاب  همین  در  را  خود  حال  شرح  ابی الحدید  ابن  می باشد.  ادب  و  تاریخ 

است. ]الغدیر 1 /120[.
»--
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حافظ نَسائی)1( از ُهبَیِره،)2( ابن َحَجر در صواعق، َصُفوری)3( در نُْزَهة المجالس، و َحْضَرمی)4( 
در َرْشَفة  الصادی ذکر کرده اند.

-----------------------------------------------
--«

النهایه 199/13، وفیات االعیان ـ ذیل نام ابن  البدایة و  همچنین مراجعه شود به: ِسیَر اعالم النُّباَلء 372/23، 
اثیرـ 2/ 158 )ط احسان عباس 5/ 392(، فوات الوفیات 1/ 248.

1ـ حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نَسائی صاحب سنن متوفای 303 هجری.
وی هنگام وفات 88 سال داشت. ذهبی در کتاب تذکرة  الحفاظ 268/2 )طبع دار احیاءالتراث العربی 698/2( 
از قول داَرقُْطنی می گوید: »نَسائی در زمان خود افقه مشایخ مصر و اعلم آنها به حدیث بود. َذَهبی همچنین از 
قول ابوعلی نیسابوری می گوید: »نَسائی امام بالمعارض است«. ُسبْکی در طبقات الشافعیه 84/2 از ابوجعفر 
َطحاوی نقل می کند که نَسائی امامی است از ائمه ی مسلمین، و ابن َکثیر در البدایة و النهایه 123/11 از قول 

ابن یونس می گوید: »نَسائی در حدیث امام است و فردی است موثق، دقیق و حافظ«. ]الغدیر 99/1[.
برای اطالع بیشتر از زندگی نسائی مراجعه بفرمایید به: سیر اعالم النُّبالء 125/14، العبر123/2، وفیات االعیان 
)ط احسان عباس 77/1(، شذرات الذهب 239/2، تذکره 698/2، تهذیب التهذیب 36/1، طبقات الشافعیه )ابن 

قضی شهبه( 88/1، موسوعة رجال الکتب السته 27/1.

2ـ ابوالحارث هبیره بن یَریم َشیبانی کوفی از تابعینی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز روایاتی 
از وی نقل گردیده است. این حدیث را عالوه بر نسائی، طبرانی نیز به چند طریق ـ به اختصار ـ از هبیره نقل 

می نماید. )معجم کبیر طبرانی 3/ 79 ـ 81/ ح 21717 ـ 2725(.
نیز نام وی را در کتاب ثقات خویش آورده  هبیره را احمد بن حنبل و نسائی توثیق نموده اند و ابن حبّان 

است. )مراجعه بفرمایید به: ثقات ابن حبان 5/ 511، تهذیب الکمال 30/ 150، تهذیب التهذیب 11/ 23(.

3ـ عبدالرحمن بن عبدالسالم بن عبدالرحمن َصُفوری شافعی متوفای 894 هجری. وی از مورخین سده ی 
اخبار  عن  منتخب النَّفایس  و  المجالس  »نُْزَهة  آنها،  از  یکی  عنوان  که  است  تالیفاتی  صاحب  و  می باشد  نهم 

الّصالحین« می باشد. )ایضاح المکنون 70/2، هدیه العارفین 533/1، معجم المؤلفین 93/2(.

4ـ ابوبکر بن عبدالرحمن بن محمد بن علی بن عبداهلل بن َعیَْدروس بن علی بن محمد بن شیخ شهاب الدین 
َعلَوی حسینی َحْضَرمی شافعی متولد 1262 و متوفای 1342 هجری.

وی در َحَضَرَموِت یمن بدنیا آمده و پس از تلمذ در محضر مشایخ یمن به حجاز و قسطنطنیه و بالد هند 
سفر کرد و در هند فوت شد. کتّانی در کتاب خویش »فهرس الفهارس« از وی بسیار تجلیل نموده و از او با 
عناوینی چون )امام( و )عالمه( و )مورخ( و )مسند( و )محقق اصولی( و )فیلسوف( یاد می نماید و به بعضی 

از شیوخ روایی و همچنین کتب وی اشاره می کند. )فهرس الفهارس 146/1(.
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حضرت  که  می دهد  ادامه  چنین  و  است  کرده  نقل  نیز  َزَرنْدی)1(  حاکم  را  روایت  »این 

حسن7 فرمود:
»َو أَنَا ِمْن أَْهِل اْلبَْیِت الَِّذيَن َكاَن َجْبَئِیُل7 يَْنِزُل ِ فینا َو َيْصَعُد ِمْن 
تَُهْم َعَلی ُكلِّ ُمْسِلٍم و  ِعْنِدنَا، َو أَنَا ِمْن أَْهِل اْلبَْیِت الَِّذيَن اْفرتََض اهلل َمَودَّ
أَْنَزَل اهلل ِفیِهْم: »ُقْل ل أَْسئَُلُكْم َعلَْیِه َأْجراً ِإلَّ اْلََودَّةَ ِف اْلُقْربی َو َمْن يَْقرتِْف 

ُتنَا. اهل البیت«.)3( َحَسَنًة نَِّزْد لَُه ِفیَها ُحْسنًا«)2( َو اْقرتَاُف احْلََسَنِة: َمَودَّ
»من از خاندانی هستم که جبرئیل بر ما نازل می شد و سپس از نزد 
خدای  که  هستم  خانواده ای  از  من  می کرد،  صعود  آسمان  به  ما 
تعالی موّدت آنان را بر همه ی مسلمانان واجب کرده است )یعنی 
باید دارای موّدت اهل بیت پیامبر  هر کس ادعای مسلمانی کند، 
باشد و فردی از افراد مسلمین در این مورد استثناء نشده است(؛ 
و در شأن آنان است که خدا می فرماید: »بگو ای پیامبر، من برای 
خویشان  موّدت  بجز  نمی خواهم،  شما  از  مزدی  رسالتم  انجام 
لَُه  نَِّزْد  َحَسَنًة  يَْقرتِْف  َمْن  نزدیکم«. ما همان خاندانیم که آیه ی »َو 
ِفیَها ُحْسنًا« در شأن ما نازل شده است، و کسب حسنه عبارت است 

از بدست آوردن موّدت ما اهل بیت«.
-----------------------------------------------

و  َزَرندی مدنی حنفی شمس الدین متوفای هفتصد  1ـ جمال الدین محمد بن یوسف بن حسن بن محمد 
پنجاه و اندی. »ساّلمی« که معاصر وی می باشد ـ بطوری که در کتاب منتخب المختار/210 مذکور است ـ 
شرح حال وی را آورده و مشایخ او را برشمرده و مالقات خود را با زرندی بیان داشته است. زرندی را ابن 
مطین  حجر در کتاب »الُدرر الکامنه 295/4 یاد نموده است و درباره ی وی می گوید: »زرندی کتاب دررالسِّ
تدریس  به  و  نوشت  متعددی  کتابهای  و  گرفت  دست  در  پدرش  از  بعد  را  مدینه  ریاست  و  کرد  تألیف  را 
فقه و حدیث مشغول شد. سپس به شیراز رفت و در آنجا به قضاوت پرداخت تا آنکه در سال 747 یا 748 
شریف  حرم  محدث  و  عالمه  امام،  شیخ،  بعنوان  او  از  المهمه  الفصول  در  مالکی  صباغ  ابن  درگذشت...«. 

نبوی یاد می نماید. ]الغدیر 1 /125[.

2ـ سوره ی الشوری: 23.

3ـ نظم ُدَرر الّسمطین/24.
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حضرت علی بن الحسین7 در سفرش به دمشق به آیه ی موّدت استدالل کرد و خطاب 
به یکی از شامیان چنین فرمود:

» ...أَ َقَرْأَت اْلُقْرآَن؟ فَقاَل: نََعْم. َقاَل: فَقَرْأَت آَل حم؟ َقاَل: َقَرْأُت اْلُقْرآَن 
ةَ  َو َلْ أَْقَرْأ آَل حم؟! َقاَل أما َقَرْأَت »ُقْل ل َأْسئَُلُكْم َعلَْیِه َأْجراً ِإلَّ اْلََودَّ

ِف اْلُقْربی«؟  َقاَل: َو ِإنَُّكُم لَْنُتْم ُهْم؟  َقاَل نََعْم.«)1(

»آیا قرآن خوانده ای؟ عرض کرد: بلی. حضرت فرمود: آل حم را 
خوانده ای؟ عرض کرد: چگونه می شود قرآن را قرائت کرده باشم 
و آل حم را نخوانده باشم. حضرت فرمود: آیا آیه ی »بگو ای پیامبر 
من برای رسالتم پاداشی از شما نمی خواهم مگر موّدت نسبت به 
خویشان نزدیکم« را نخوانده ای؟ عرض کرد: براستی شما همان 

خانواده هستید؟ حضرت در جواب فرمود: بلی«.

روایت مذکور را ثَْعلَبی در تفسیرش، ابوحیان در تفسیرش، سیوطی در دّرالمنثور، ابن َحَجر 
در صواعق، و َزْرقانی در شرح المواهب ذکر کرده اند.

طبری)2( در تفسیرش می نویسد که سعید بن ُجبَیْر)3( و َعْمرو بن شعیب)4(  گفته اند: »مراد این 
آیه، نزدیکان رسول خداست«. همین مطلب را ابوحیان در تفسیر خود و سیوطی در دّرالمنثور 

ـ از سعید بن جبیر و عمرو بن ُشَعیب و ُسّدی)5( ـ نقل کرده اند.)6( .
-----------------------------------------------

1ـ تفسیر طبری 16/24، شرح المواهب اللَّدنّیّه 20/7، تفسیر البحر المحیط 516/7، الصواعق المحرقه/259، 
.7 الدرالمنثور 6/ 

2ـ حافظ ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر طبری متوفای 310 هجری. شرح حال وی را خطیب 
گفته های وی حکم  براساس  است که  علمایی  از  »طبری یکی  و می گوید:  بغداد آورده  تاریخ  در  بغدادی 
می کنند و به دلیل فضل و دانشش از وی نظرخواهی می نمایند«. خطیب بغدادی نیز هنگام شرح حال طبری، 
وی را بسیار مورد ستایش قرار داده است. ذهبی نیز در تذکره الحفاظ ج 1/ 277ـ 283 از او یاد نموده و وی 

را بعنوان امام و زاهد و تارک دنیا ستوده است. ]الغدیر 1/ 100[.
»--
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-----------------------------------------------
--«

تمامی  به  لسان المیزان  در  حجر  ابن  ولی  نموده اند  تضعیف  را  طبری  عامه  علمای  از  بعضی  که  هرچند 
ایرادات و تضعیف هایی که درباره ی او مطرح شده است بصورت مفصل پاسخ داده و به مدح وی پرداخته 

است.
زندگینامه ی طبری را در مصادر ذیل نیز می توان یافت: تاریخ بغداد 162/2، سیر اعالم النبالء 267/14، طبقات 
عباس(  احسان  )ط  وفیات االعیان   ،267/14 اعالم النبالء  سیر   ،100/5 لسان المیزان  شهبه100/1،  قاضی  ابن 

191/4، شذرات الذهب260/2، معجم االدباء 40/18، طبقات الشافعیه135/2، طبقات المفسرین2/ 110.

3ـ حافظ سعید بن جبیر بن هشام ابومحمد )و یا ابوعبداهلل( اسدی و البی کوفی متوفای 95 هجری.
َعلَی  ٌة  ُحجَّ إماٌم  »ثَِقة  می گوید:  وی  درباره ی  طبری  ابوالقاسم  و  نموده اند،  توثیق  را  وی  ِعجلی  و  ِحبّان  ابن 
المسلمین«، و ابن ِحبّان تصریح می نماید که وی از عبّاد مکه و فقهای کوفه بود که بدست حّجاج بن یوسف در 
سن 45 سالگی کشته شد. )مراجعه بفرمایید به: الغدیر65/1، ثقات ابن حبّان275/4، ثقات ِعجلی/181، ثِقات 
ِاسعاف  الصحیحین/164،  بین رجال  الجمع  ابن شاهین/145، طبقات الفقهاء/82، مشاهیر علماء االمصار/82، 
أ ]مطبوع در ذیل موّطا[320/2، تقریب التهذیب1/ 349، سیر اعالم النُّبالء321/4، تهذیب الکمال358/10،  الُمبَطَّ

تهذیب التهذیب 11/4، الطبقات الکبری ]شعرانی[ 42/1(.

4ـ عمرو بن ُشعیب بن محمد بن عبداهلل بن عمرو بن عاص ابوابراهیم و ابوعبداهلل قرشی َسهمی حجازی 
متوفای 118 هجری.

بن  عمرو  از  موثق  افراد  اگر  می گوید:  وی  درباره ی  قَّطان  یحیی  و  نموده اند  توثیق  را  او  نَسائی  و  عجلی 
ُشعیب روایتی را نقل نمایند آن حدیث درست و حّجت می باشد. )مراجعه بفرمایید به: ثقات عجلی/365، 
ذیل  در  )مطبوع  ا  الُمبَطَّ ِاْسعاف   ،64 تهذیب الکمال22/   ،48  /8 تهذیب التهذیب   ،165 اعالم النُّبالء5/  سیر 

موّطأ( 2/ 344(.

5ـ ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی کریمه حجازی کوفی ُسّدی متوفای 127 هجری.
روایات وی در صحیح مسلم و سنن اربعه موجود است و بخاری نیز در کتاب تاریخ خود از وی به نیکی 
ثقات  به:  بفرمایید  )مراجعه  نموده اند.  توثیق  را  وی  نیز  ِعجلی  و  ِحبّان  ابن  و  َحنبَل  بن  احمد  می نماید.  یاد 
عجلی/66، ثقات ابن حبّان 20/4، الجامع فی الجرح و التعدیل 1/ 75، تاریخ کبیر بخاری 361/1، تاریخ صغیر 

بخاری1/ 348، سیر اعالم النُّبالء 264/5، تهذیب الکمال 132/3، تهذیب التهذیب 1/ 313(.

6ـ تفسیر طبری 24/ 16، 17، تفسیر البحر المحیط 7/ 516، الدرالمنثور 5/6.
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فخر رازی در تفسیرش می نویسد:

»َو أَنَا أَُقوُل: آلُ  ُمَمَّد6، ُهُم الَِّذيَن َيؤوُل أَْمُرُهْم ِإلَْیِه َفُكلُّ َمْن 

كاَن أَْمُرُهْم إلَْیِه َأَشدَّ َو َأْكَمَل كاُنوا ُهُم اْلَل، َو ل َشكَّ َانَّ فاِطَمة َو 

بَْیَنُهْم َو َبنْيَ َرُسولِ اهلل6  التََّعلُُّق  َو احْلَسَن َو احْلَُسنْيَ، كاَن  َعلِّیاً 

ُهُم  َيكُوُنوا  َأْن  َوَجَب  اْلَتواتِِر  بِالنَّْقِل  َكاْلَعُلوِم  هذا  َو  التََّعلُّقاِت  َأَشدَّ 
الَل«. )1(

خالصه ی کالم اینکه مسلمااً علی، فاطمه و حسنین آل پیامبر6 می باشند و قطعااً حب 
فاطمه3 ضمیمه اجر نبوت و نشان دهنده ی والیت اوست.

-----------------------------------------------
1ـ تفسیر فخر رازی 390/7.

)میزان  به  آنان  )مسئله ی(  و  امور  این است که آل محمد کسانی هستند که  نظر من  رازی می گوید:  فخر 
پیوندشان با( پیامبر باز می گردد و )به او واگذار می شود(، لذا آن کسانی که پیوندشان با پیامبر بیشتر و کاملتر 
باشد آنان آل او خواهند بود، و تردیدی نیست که ارتباط موجود بین فاطمه و علی و حسن و حسین با رسول 
خدا بیش از هر کس و هر چیزی بوده است، و این مطلبی است که همچون معلوم )و بدیهی( به نقل متواتر 

)محرز و مسلم( است، لذا واجب است که اینها »آل« باشند.
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آیه ی ششم: آیه ی اطعام

َعاَم َعلیَ ُحبِِّه ِمْسِكینًا َو يَتِیًما َو َأِسرًيا * »َو ُيْطِعُموَن الطَّ
ِإنََّا ُنْطِعُمكمُْ لَِوْجِه اهللَِّ َل ُنِريُد مِنكمُْ َجَزاًء َو َل ُشُكوًرا« )1(

»آنان در راه دوستی خدا طعام خود را به فقیر و یتیم و اسیر می دهند
 و می گویند ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم

 و از شما هیچ پاداشی و سپاسی هم نمی طلبیم«.

این  کرد.  استفاده  می توان  زهراسالم اهلل علیها  صدیقه  حضرت  منقبت  در  هم  آیه  این  از 
جمله  از  صدیقه3  حضرت  یقینااً  که  است  سنی  و  شیعه  فریقین  مسلّمات  از  هم  موضوع 
اشخاصی است که سوره ی »َهْل أتی« در شأن آنان نازل شده است و هیچکس در این مطلب 
ـ   آنان می باشد  از  نیز یکی  صدیقه3  حضرت  و  ـ  است  اهل بیت  فضائل  در  سوره  این  که 

هیچگونه اشکالی را عنوان نکرده است.

ما ابتدا حدیثی را که ابن عباس راوی آن است، نقل می کنیم و بعد به بررسی سند روایت 
و ذکر نام راویان حدیث می پردازیم.

َمِرَضا  احْلَُسنْي7َ  َو  احْلََسَن  َأنَّ  َعْنُه:  اهلل  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  »قاَل 
لَْو  احْلََسِن،  أَبَا  يَا  َفَقاُلوا:  َمَعُه،  نَاٍس  ِف  اهلل6  َرُسوُل  َفَعاَدُهَما 
ُة َجاِرَيٌة لََُما، ِإْن بََرَءا مَّا  نََذْرَت َعَلی ُوْلِدَك. َفَنَذَر َعِليٌّ َو َفاِطَمُة َو ِفضَّ
بِِهَما َأْن َيُصوُموا َثَلثََة أَيَّاٍم. َفُشِفیَا َو مَا َمَعُهْم َشيٌْء، َفاْستَْقَرَض َعِليٌّ ِمْن 
َفاِطَمُة3  َفَطَحَنْت  ِمْن َشِعري  َأْصُوٍع  َثَلثََة  اْلَیُهوِديِّ  اْلَْیَبِيِّ  َشُْعوَن 

-----------------------------------------------
1ـ سوره ی االنسان: 8 و 9.
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أَْيِديِهْم  َبنْيَ  َفَوَضُعوَها  َعَدِدِهْم  َعَلی  أَْقَراٍص  َسَة  َخْ اْختََبَزْت  َو  َصاعاً 
َلُم َعلَْیُكْم أَْهَل بَْیِت ُمَمٍَّد،  لُِیْفِطُروا، َفَوَقَف َعلَْیِهْم َساِئٌل، َفَقاَل: السَّ
ِمْسِكنٌي ِمْن َمَساِكنِي الُْْسِلِمنَي، َأْطِعُمونِي َأْطَعَمُكُم اهلل ِمْن َمَواِئِد اْلَنَِّة. 
َفآثَُروُه َو بَاُتوا َلْ َيُذوُقوا ِإلَّ اْلَاَء َو َأْصَبُحوا ِصیَاماً، َفَلمَّا أَْمَسْوا َو َوَضُعوا 
َعاَم َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَقَف َعلَْیِهْم يَتِیٌم، َفآثَُروُه، َو َوَقَف َعلَْیِهْم َأِسرٌي ِف  الطَّ
ـ  َعْنُه  َرِضی اهلل  ـ  َعِليٌّ  َأَخَذ  َأْصَبُحوا  َفَلمَّا  َذِلَك،  مِْثَل  َفَفَعُلوا  الثَّالَِثِة، 
بَِیِد احْلََسِن َو احْلَُسنْيِ َو أَْقبَُلوا ِإىل َرُسوِل اهلل 6 َفَلمَّا أَْبَصَرُهْم َو 
ِة اْلُوِع، َقاَل: مَا َأَشدَّ مَا َيُسوُءنِي مَا أََرى  ُهْم َيْرتَِعُشوَن َكاْلِفَراِخ ِمْن ِشدَّ
ِبُكْم. َو َقاَم، َفاْنَطَلَق َمَعُهْم، َفَرَأى َفاِطَمَة ِف ِمَْرابَِها َقْد اْلَتَصَق َظْهُرَها 
يَا  ُخذَها  َقاَل:  َو  َجْبَئِیُل  َفَنَزَل  َذِلَك،  َفَساءَُ  َعْینَاَها،  َغاَرْت  َو  بَِبْطِنَها، 

وَرة«.)1( ُمَمَُّد، َهنََّأَك اهلل ِف أَْهِل بَْیِتَك، َفأَْقَرأَُه السُّ

»ابن عباس می فرماید: حسنین بیمار شدند، پیامبر با جمعی از مردم 
به عیادت آنان آمدند. بعضی از افراد پیشنهاد کردند: یا اباالحسن 
چه خوب است برای شفای فرزندانت نذری بنمایی، آنگاه علی و 
فاطمه و فضه ـ که جاریه ی آنان بود ـ نذر کردند که اگر حسنین 
سالمتی  حسنین  که  هنگامی  بگیرند.  روزه  روز  سه  یافتند  شفا 
نبود،  افطار موجود  برای  بازیافتند در خانه ی علی چیزی  را  خود 
جو  صاع  سه  خیبری  یهودی  شمعون  از  امیرالمؤمنین7  لذا 
وام گرفت و فاطمه3 از یک صاع آن پنج قرص نان پخت و 

-----------------------------------------------
الکشاف169/4،   ،1061  ،1059  ،1057  ،1056 1053ـ   ،1051  ،1048 ح1047،   /2 ج  شواهدالتنزیل  1ـ 
تذکرة  الخواص/312ـ   ،276/8 رازی  فخر  تفسیر  کفایه الطالب/201،   ،194 خوارزمی/188ـ  مناقب 
غررالتبیان/525،   ،530/5 الغابه  اسد  مغازلی/272،  ابن  مناقب   ،257/3 قدیم(  )ط  نهج البالغه  شرح   ،317
الدرالمنثور299/6، ذخائرالعقبی/88، 102، االصـابه387/4، ینابیـع المودة/107، فرائدالسمطین53/2ـ 56/ ح 

383، نوراالبصار/12ـ 14.
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ندای  شدند  افطار  آماده ی  که  هنگامی  نهاد،  افطار  سفره ی  در 
از  مسکینی  محمد،  خاندان  ای  شما  بر  سالم  برخاست:  سائلی 
کنید،  اطعام  است  آمده  شما  خانه ی  در  بر  مسلمین  مساکین 
وحی  خاندان  فرماید.  روزی  را  شما  بهشتی  مائده های  از  خدا 
نان افطار خود را ایثار کردند، و فضه نیز تبعیت از آنان نمود و 
همگی شب را بدون غذا صبح کردند و جز آب چیز دیگری به 
کامشان نرسید... فردای آن شب را نیز روزه گرفتند و چون شب 
خانه  در  بر  یتیمی  شد،  نهاده  سفره  در  افطارشان  نان  و  فرارسید 
ایثار  آمد و باز به همان ترتیب همگی غذای خود را به آن یتیم 
کردند. روز سوم اسیری از راه رسید و مطالبه ی اطعام کرد، بار 
سوم نیز آنچه در سفره بود قبل از افطار از طرف خاندان پیامبر 
گرفت  را  حسنین  دست  علی7  چهارم  روز  صبح  شد.  ایثار 
که  هنگامی  اکرم  پیامبر  گردید،  روان  خدا  رسول  سوی  به  و 
چشمش به حسنین افتاد ـ که همانند مرغکان از شدت گرسنگی 
می لرزیدند، فرمود: چه سخت است برای من که شما را به این 
اً از جای برخاست و همراه آنان به  حال می بینم، رسول خدا فورا
را در محراب عبادتش مشاهده  او  و  خانه ی حضرت زهرا آمد 
فرمود، )اما چه مشاهده ای( از شدت گرسنگی بطن مبارکش به 
پشت چسبیده و چشمهایش در گودی نشسته بود. از این منظره 
جبرئیل  هنگام  آن  در  گردید،  افسرده خاطر  بسیار  اکرم  پیامبر 
این  تو  بر  باد  مبارک  محمد،  یا  بگیر  گفت:  چنین  و  آمد  فرود 

خاندان تو، و سپس سوره ی »هل اتی« را قرائت نمود«.

عموم  و  شیعه  و  سنی  حضرات  علمی  پیشوایان  تصدیق  و  تأئید  مورد  شد  نقل  که  روایتی 
مسلمین می باشد، و اینک نام دانشمندانی از اهل سنت که این روایت را )با الفاظ مختلف( نقل 

کرده اند:

آیه ی ششم: آیه ی اِطعام
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از285  بعد  متوفای  ِتْرِمذی  حکیم  هجری،)1(   240 متوفای  ِاْسکافی  »ابوجعفر 
 328 متوفای  ِّه  َرب عبد  ابن  هجری،   310 متوفای  جریر  بن  محمد  هجری،)2( 
ابن  حافظ  هجری،)4(  متوفای405  نیسابوری  ابوعبداهلل  هجری،)3(حاکم 
مردویه متوفای416 هجری، ابواسحاق ثَْعلَبی مفسر کبیر متوفای 427 هجری، 
اندلسی  ابوعبداهلل  حافظ  هجری،   468 متوفای  کبیر  مفسر  واحدی  ابوالحسن 

-----------------------------------------------
1ـ ابوجعفر محمد بن عبداهلل سمرقندی اسکافی بغدادی معتزلی متوفای 240 هجری. وی از بزرگان معتزله 
است و فرقه ی اسکافیه از پیروان اویند. ذهبی درباره ی او می گوید: »وی اعجوبه ای در تیزهوشی و وسعت 
اطالعات بود و فردی بود متدین و پاکدامن و پارسا«. این یزداذ نیز می گوید: »اسکافی عالم و فاضل بود و 

هفتاد کتاب در کالم نوشته است«. )سیر اعالم النّبالء 550/10، طبقات المعتزله/ 78، االعالم 221/6(.

2ـ حافظ محمد بن علی بن حسن بن بشر ترمذی صوفی شافعی. وی آنطور که در آغاز کتاب خود )نوادر 
در  ـ  ابونعیم  حافظ  می کند.  نقل  روایت  خود  مشایخ  از  یکی  از  هجری   285 سال  در  است  نوشته  االصول( 
کتاب »حلیة  االولیاء« ـ ترمذی را ستوده است و ُسبکی در طبقات الشافعیه20/2 شرح حال وی را آورده است. 

)الغدیر1/ 101(.
فَوة 141/4، طبقات  همچنین مراجعه بفرمایید به: سیر اعالم النُّبالء 439/13، ِحلْیَة  االولیاء 233/10، ِصَفة  الصَّ

َشعرانی 1/ 106.

3ـ ابوعمر احمد بن َعبِْدربه قرطبی متوفای 328 هجری. ابن َخلِّکان در وفیات االعیان 1/ 34 شرح حال وی 
بر  از علمایی است که احادیث زیادی در حفظ داشت و  َعبِدَربّه یکی  را ثبت نموده است و می گوید: »ابن 
اخبار بسیاری از افراد مطلع بود، وی کتاب عقدالفرید را ـ که کتابی سودمند می باشد ـ تألیف نموده است«. 

]الغدیر 1/ 102[.
معجم االدباء   ،283/15 اعالم النبالء  سیر  بیابید:  می توانید  نیز  ذیل  مصادر  در  را  عبدربه  ابن  زندگانی  شرح 

211/4، البدایة و النهایه 193/11، وفیات االعیان 110/1.

ابن  نیسابوری  حاکم  َضبّی  َحَکم  بن  نَُعیم  بن  َحمُدویه  بن  محمد  بن  عبداهلل  بن  محمد  ابوعبداهلل  حافظ  4ـ 
بَیِّع َطْهمانی شافعی متوفای 405 هجری. وی مؤلف کتاب مشهور »المستدرک علی الصحیحین« می باشد. 
حاکم در سال 321 هجری بدنیا آمد و از آغاز کودکی به فراگیری حدیث پرداخت. وی در سال 330 )یعنی 
هنگامی که نه سال بیشتر نداشت( به استماع حدیث پرداخت. خطیب بغدادی و ذهبی و ابن کثیر )در تاریخ 

بغداد 473/5، تذکرة الحفاظ 242/3 و البدایة و النهایه 11/ 355( وی را توثیق نموده اند. ]الغدیر 107/1[.
 ،280/4 وفیات االعیان   ،155  /4 طبقات الشافعیه   ،162/17 اَعالم النّبالء  ِسیَر  به:  بفرمایید  مراجعه  همچنین 

الوافی بالوفیات 320/3، تذکرة  الحفاظ 1039/3.
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در  هجری   538 متوفای  َزَمْخَشری  ابوالقاسم  هجری،)1(   488 متوفای  ُحَمیدی 
متوفای  ابوموسی  حافظ  هجری،)2(   567 متوفای  خوارزمی  اخطب  »َکّشاف«، 
 643 متوفای  َشرخانی  هجری،   606 متوفای  رازی  ابوعبداهلل  هجری،)3(   581
هجری،)4( محمد بن طلحه ی شافعی متوفای 652 هجری، ابوالمظفر ِسبْط ابن 

-----------------------------------------------
اندلسی  ُحَمیدی  اَزدی  یَصل  بن  ُحمید  بن  فتوح  بن  عبداهلل  بن  فُتوح  ابی نَصر  بن  محمد  عبداهلل  حافظ  1ـ 
با عناوینی  او  از  َذَهبی  اندلسی می باشد.  َحزم  ابن  از اصحاب و شاگردان  488 هجری. وی  متوفای  َمیورقی 
چون »امام« و »مُتقن« و »حافظ« و »شیخ المحّدثین« یاد می نماید و می گوید: وی ـ در علم و عمل و در عقد 
عامه  رجالی  کتب  از  بسیاری  در  را  حمیدی  ابوعبداهلل  از  تجلیل  بود.  حدیث  اصحاب  بقایای  از  ـ  انقیاد  و 
می توان یافت. )رجوع بفرمایید به: تذکرة  الحفاظ1218/4، سیر اَعالم النّبالء 120/19، النجوم الزاهره 156/5، 

َشَذرات الذهب 392/3(.

2ـ حافظ ابوالمویّد و ابومحمد موفق بن احمد بن ابی سعید اسحاق بن مؤیّد مکی حنفی معروف به اخطب 
خوارزم متوفای 567 هجری. وی از فقهای برجسته ی حنفی مذهب است و در نقل روایت از حفاظ بشمار 
می رود. خوارزمی در سیره و تاریخ و شعر و ادب نیز دست داشت. از آنجائی که وی یکی از غدیریه سرایان 
قرن ششم می باشد شرح حالش ـ بصورت نسبتااً مبسوط ـ در کتاب الغدیر 4/ 398ـ 407 درج گردیده است.

ـ  حافظ ابوموسی محمد بن ابی بکر عمر بن ابی عیسی احمد بن موسی مدینی اصبهانی شافعی متولد سال  3
501 و متوفای 581 هجری. وی از محدثین برجسته ای است که حفاظ پس از او به تجلیل از وی پرداخته و 

از او بعنوان حافظ یاد نموده اند.
سیر  الغدیر116/1،  بفرمایید:  مراجعه  ذیل  کتب  به  می توانید  وی  زنــدگانی  شــرح  از  اطــالع  جهت 
اعالم النبالء152/21، وفیات االعیان486/1 )ط احسان عباس286/4(، تذکره الحفاظ 1334/4، العبر 264/4، 

شذرات الذهب 273/4.

4ـ حافظ تقی الدین ابوعمرو عثمان بن )صالح الدین( عبدالرحمن بن عثمان بن موسی کردی َشهُرُزوری 
»علوم الحدیث«  کتاب  و  است  عامه  محدثین  اکابر  از  وی  هجری.   643 متوفای  َشرخانی  شافعی  َمْوِصلی 
او از مشهورترین کتبی است که درباره ی علم الحدیث نوشته شده است. در بسیاری از کتب رجالی عامه 
که پس از عصر وی تألیف شده است می توان شرح حال او را یافت. َذَهبی از ابن الصالح با عناوینی چون 
»امام« و »عالمه« و »شیخ االسالم« یاد می کند. )ِسیر اعالم النُّبالء 140/23، تذکرة  الحفاظ 1430/4، طبقات 

.)326 اسنوی 41/2، طبقات ابن شهبه 112/2، طبقات ُسبکی 8/ 
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)1( عزالدین عبدالحمید متوفای 655 هجری،  َجوزی متوفای 654 هجری، 
حافظ ابوعبداهلل َکنجی شافعی متوفای 658 هجری، قاضی ناصرالدین بَیْضاوی 
حافظ  هجری،   694 متوفای  طبری  محب الدین  حافظ  هجری،)2(   685 متوفای 
الدین  هجری،)3(حافظ   699 متوفای  اندلسی  اَزدی  ابی َجْمَره ی  بن  ابومحمد 

-----------------------------------------------
1ـ ابوالمظفر شمس الدین یوسف بن ِقْزاُوْغلی بن عبداهلل ترکی َعْونی ُهبَیْری بغدادی حنفی معروف به سبط 

بن جوزی متوفای 654 هجری.
یافعی در مرآة  ابن جوزی( می باشد.  نام مادر وی رابعه )دختر  ابن جوزی حنبلی است و  وی سبط حافظ 
194 زندگینامه ی وی را  136 شرح حال وی را آورده است. ابن کثیر نیز در البدایة و النهایه 13/   الجنان 4/ 
آورده و علم و فضل و حسن خطابه ی او را ستوده است. ابوالحسنات نیز در الفوائدالبهیه/230 از او یاد نموده 
است و می گوید: »سبط بن جوزی تفقه نمود و در فقه مسلط گردید، او عالم و فقیه و واعظ خوش معاشرتی 
بود«. ابوالمعالی َساّلمی نیز در منتخب االخبار/ 234 می گوید: وی استادی است صالح و به تفسیر و حدیث و 
فقه عالم است. او تفسیر مفصلی تدوین نموده که در 29 جلد است«. سالمی سپس در کتاب خود مشایخ و 

تالیفات ابن جوزی را برمی شمرد. ]الغدیر 1/ 120[.
 ،66/7 النجوم الزاهره   ،296  /23 اَعالم النبالء  ِسیَر  است:  شده  یاد  جوزی  بن  سبط  از  نیز  ذیل  کتب  در 

َشَذرات الذهب 5/ 286.

ابوالخیر ناصرالدین عبداهلل بن عمر بیضاوی شافعی متوفای 685 هجری. وی در زمینه ی اصول  2ـ قاضی 
و  »مختصرالکشاف«،  کتاب  تفسیر  در  »غایه القصوی«،  کتاب  فقه  در  »المصباح«،  و  »الطوالع«  کتابهای  دین 
59 می گوید:  در حدیث کتاب »شرح المصابیح« را تدوین نموده است. سبکی در کتاب طبقات الشافعیه 5/ 
»بیضاوی امامی مبرز، صاحب نظری صالح و عابدی زاهد بود. در شیراز به تصدی مقام قضاوت پرداخت و 
به تبریز رفت«. ابن کثیر در البدایة و النهایه 13/ 309 وی را ستوده است و می گوید: »بیضاوی در تبریز فوت 

شده است«. )الغدیر 1/ 122(.
همچنین مراجعه شود به: طبقات سبکی 157/8، شذرات الذهب 392/5، االعالم 110/4، معجم المؤلفین 2/ 266.

یا 699 هجری.  متوفای 695 و  اندلسی  ازدی  ابی جمره ی  بن  ابومحمد عبداهلل بن سعد بن سعید  3ـ حافظ 
وی از اکابر محدثین مالکیه است و کتابهای »جمع النهایه«، »بهجة  النفوس« و »المرائی الحسان« از جمله آثار 
اوست. اصل او از اندلس می باشد و در مصر وفات نموده است. ابن کثیر درباره ی او می گوید: و کان قواالاً 
 ،89  /4 االعالم   ،408  /13 النهایه  و  البدایه  به:  بفرمایید  )مراجعه  المنکر.  عن  اً  نَهاءا و  بالمعروف  اً  أمارا بالحق، 

معجم المؤلفین 2/ 234(.
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وئی متوفای 722 هجری،  نسفی متوفای 701 یا 710 هجری شیخ االسالم َحمُّ

نظام الدین قمی نیشابوری مفسر معروف متوفای قرن هشتم هجری، عالءالدین 

َعُضدالدین  قاضی  هجری،)1(  متوفای741  بغدادی  خازن  محمد  بن  علی 

حافظ  هجری،)3(   852 متوفای  حجر  ابن  حافظ  هجری،)2(   756 متوفای  ایجی 

متوفای  حنفی  عمادی  ابوالّسعود  هجری،   911 متوفای  سیوطی  جالل الدین 

-----------------------------------------------
1ـ  ابوالحسن عالءالدین علی بن محمد بن ابراهیم بن عمر بن خلیل شیحی بغدادی معروف به خازن متوفای 

741 هجری. وی از علمای تفسیر و تاریخ و حدیث و فقه عامه می باشد و آثار متعددی را تدوین نموده است. 

)الدررالکامنه 3/ 97، شذرات الذهب 6/ 131(.

2ـ قاضی عبدالرحمن بن احمد ایجی شافعی متوفای 756. ُسبْکی در طبقات الشافعیه 6/ 108 می گوید: »وی در 

معقوالت امام بود و با قرآن و سنت و معانی و بیان و نحو آشنایی داشت. ایجی در فقه نیز دست داشت و در علم 

کالم کتابی دارد به نام المواقف«. ابن حجر نیز در الدرر الکامنه 2/ 322 از ایجی یاد نموده و تالیفات او را برشمرده 

و وی را مورد ستایش قرار داده است. )الغدیر 1/ 126(.

3ـ حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن محمد َعْسَقالنی مصری شافعی معروف به ابن حجر متولد سال 773 و 

متوفای سال 852 هجری.
بتفصیل  36ـ 40  الضوءالالمع 2/  »تهذیب التهذیب« است. سخاوی در کتاب  وی صاحب کتاب »االصابه« و 
درباره ی او و مشایخ و تالیفات وی سخن گفته و به تجلیل از وی پرداخته است. سخاوی می گوید: ابن حجر امام 
امامان است، قدماء به حفظ و وثاقت و امانت و اطالعات وافی و ذهن َوقّاد و تیزهوشی و معلومات گسترده ی وی 
در تمامی فنون شهادت داده اند و شیخ او )عراقی( درباره ی وی شهادت داده است که اعلم اصحاب او در حدیث، 
ابن حجر است. سخاوی سپس می گوید: تقی فاسی و برهان حلبی درباره ی ابن حجر گفته اند: ما مثل ابن حجر را 
ندیده ایم. عبدالحی نیز در کتاب شذرات الذهب 270/7ـ 273 می گوید: ابن حجر در فقه و عربیت تبحر یافت و 
»حافظ االسالم« گردید؛ عبدالحی سپس در کتاب خویش به ستایش بسیار از ابن حجر می پردازد و تالیفات وی را 

ـ با تمجید از آنهاـ  برمی شمارد. )الغدیر 130/1(.
واة«/75، فهرس الفهارس 321/1،  شرح زندگانی و بررسی تالیف ابن حجر بتفصیل در کتاب »بُْغیَة  العلماء و الرُّ

ذیل التقیید 1/ 352، تعجیل المنفعه )مقدمه( ص 7 آمده است.
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َشْوکانی  هجری،)1(   1137 متوفای  بُُروَسوی  اسماعیل  شیخ  هجری،   982
متوفای 1173 هجری،)2( محمد سلیمان محفوظ از علمای قرن دوازدهم، 
در  را  این حدیث شریف  از علمای عامه  آنان جماعتی دیگر  بر  و عالوه 

ذیل آیه ی مذکور آورده اند.

-----------------------------------------------
 1137 یا  و   1127 متوفای  بُُروسوی  َخلَْوتی  حنفی  استانبولی  مصطفی  بن  حقی  بن  اسماعیل  ابوالفداء  1ـ 
هجری. وی از مفسران و متصوفان کثیرالتألیف عامه است. تفسیر ده جلدی وی به نام »روح البیان« ازتفاسیر 
مشهور عامه در قرون اخیر می باشد که به نام »تفسیر حقی« نیز معروف است. از جمله آثار دیگر او کتابهای 
)مراجعه  است.  »شرح االربعین«  و  »کتاب النجاة«  »کتاب التوحید«،  لِتَیسیِرالوصول«،  طریق االصول  »تَسهیل 

بفرمایید به: االعالم 1/ 313، معجم المؤلفین 1/ 362(.

پدرش  از  نقل  به  بدرالطالع  کتاب  مقدمه ی  در  وی  صنعانی.  شوکانی  محمد  بن  علی  بن  محمد  قاضی  2ـ 
است  فقیهی  کرده اند.  ثبت   1250 نیز  را  او  وفات  تاریخ  است.  آمده  بدنیا   1173 سال  در  که  است  نوشته 
است.  مفیدی  و  بسیار  تالیفات  صاحب  او  است.  آراسته  فضائل  به  و  دارد  احاطه  نیز  دیگر  علوم  بر  مسلط، 
شرح حال کامل او به قلم خودش در مقدمه ی کتاب بدرالطالع 2/ 214ـ 215 ثبت است. وی در آنجا مشایخ 
برمی شمرد  عربیت  علوم  و  بیان  و  معانی  و  حدیث  و  اصول  و  فقه  و  کالم  و  حکمت  در  را  خود  اساتید  و 
از  بسیاری  تاکنون  می برد.  نام  ـ  می شود  عنوان  یکصد  بر  بالغ  و  ـ  است  نوشته  که  را  رساالتی  و  کتابها  و 
نوشته های وی چاپ شده است و همگی آنها حاکی از این است که وی به فنون و علوم شریعت ـ اعم از 
قرآن و سنت و آنچه که وابسته ی به این دو علم از معرفت مشایخ و مسانید است ـ تسلط دارد. حسین بن 
محسن سبعی نیز شرح حال وی را در مقدمه ی یکی از کتابهای شوکانی به نام نیل االوطار )جلد 8 ط بوالق( 

نوشته است. )الغدیر 1/ 146، 147(.
مبسوطی  نسبتااً  مطالب  حاوی  که   1088 1082ـ   /2 فهرس الفهارس  کتاب  به  بفرمایید  مراجعه  همچنین 

درباره ی شوکانی است.



113 / َماَواِت...« آیه ی هفتم: »إِنَّا َعَرْضَنا الَأَْماَنَة َعلَی السَّ

آیه ی هفتم: 

ْرِض َو اْلِبَاِل َفأََبنيَْ َأن یَِْمْلنهََا َماَواِت َو الَْ »ِإنَّا َعَرْضنَا اْلَمَانََة َعلَی السَّ
 َو َأْشَفْقَن مِنهَْا َو مَحََلَها اْلنَسُن ِإنَُّه كَاَن َظُلومًا َجُهول« )1(

آیه ی مذکور نیز از آیاتی است که در اثبات والیت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها می توان 

از آن استفاده کرد. امانتی که خدای تعالی به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرده است و 

از آنها خواسته تا آن را بپذیرند، و این امانت همان والیت پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه 

و حسنین و ائمه: بعد از آنان می باشد.

مفضل بن عمر می گوید حضرت صادق7  فرمود:

ْجَساِد بِأَْلَفْي َعاٍم َفَجَعَل  ْرَواَح َقْبَل الَْ »ِإنَّ اهلل تَبَاَرَك َو تََعاىل َخَلَق الَْ

َأْعَلَها َو َأْشَرَفَها أَْرَواَح ُمَمٍَّد َو َعِليٍّ َو َفاِطَمَة َو احْلََسِن َو احْلَُسنْيِ َو 

َو  ْرِض  الَْ َو  َماَواِت  السَّ َعَلی  َفَعَرَضَها  علیهم  اهلل  صلوات  َبْعَدُهْم  اْلَئِمَِّة 

ْرِض  َو الَْ َماَواِت  لِلسَّ تََعاىل  َو  تَبَاَرَك  َفَقاَل اهلل  ُنوُرُهْم،  َفَغِشَیَها  اْلِبَاِل، 

َو اْلِبَاِل: َهُؤَلِء َأِحبَّاِئي َو َأْولِیَاِئي َو ُحَجِجي َعَلی َخْلِقي َو أَئِمَُّة بَِريَِّت، 

َو  َجنَِّت،  َخلَْقُت  ُهْم  تََولَّ لَِْن  َو  مِْنُهْم،  ِإَليَّ  َأَحبُّ  ُهَو  َخْلقاً  َخلَْقُت  مَا 

لَِْن َخالََفُهْم َو َعاَداُهْم َخلَْقُت نَاِري... ـ إىل أن قال ـ َفَوَليَُتُهْم أَمَانٌَة 

َفأََبِت  لِنَْفِسِه ُدوَن ِخريَتِي؟  ِعیَها  َو َيدَّ بِأَْثَقاِلَا  َیِْمُلَها  َفأَيُُّكْم  َخْلِقي  ِعْنَد 
-----------------------------------------------

1ـ سوره ی االحزاب: 72.
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َعاِء مَْنِزلَِتَها َو  ْرُض َو اْلِبَاُل َأْن َیِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمِن ادِّ َماَواُت َو الَْ السَّ

َقاَل  اْلَنََّة  َزْوَجَتُه  َو   َ آَدَم  اهلل  َأْسَكَن  َفَلمَّا  َربَِّها.  َعَظَمِة  ِمْن  َمَلَِّها  َتَنِّ 

َشَجَرةَ  َيْعِن  َجَرَة  الشَّ تَْقَربا هِذِه  َو ل  ِشْئُتما  َحْیُث  َرَغداً  مِْنها  ـ ُكل  لََُما 

الِِنَي«)1( َفَنَظَرا ِإىل مَْنِزلَِة ُمَمٍَّد َو َعِليٍّ َو َفاِطَمَة  احْلِْنَطِة »َفَتُكونا ِمَن الظَّ

َو احْلََسِن َو احْلَُسنْيِ َو اْلَئِمَِّة َبْعَدُهْم َفَوَجَداَها َأْشَرَف مَنَاِزِل أَْهِل اْلَنَِّة، 

ُرُءوَسُكَما  اْرَفَعا  َجَلُلُه:  َفَقاَل اهلل َجلَّ  اْلَْنِزلَُة؟  َهِذِه  لَِْن  َربَّنَا  يَا  َفَقال: 

ِإىل َساِق َعْرِشي، َفَرَفَعا ُرُءوَسُهَما َفَوَجَدا اْسَم ُمَمٍَّد َو َعِليٍّ َو َفاِطَمَة 

َو احْلََسِن َو احْلَُسنْيِ َو اْلَئِمَِّة َبْعَدُهْم صلوات اهلل علیهم َمْكُتوبًَة َعَلی 

َساِق اْلَعْرِش بُِنوٍر ِمْن ُنوِر اْلَبَّاِر َجلَّ َجَلُلُه َفَقال: يَا َربَّنَا مَا َأْكَرَم أَْهَل 

 َجلَّ 
َهِذِه اْلَْنِزلَِة َعلَْیَك! َو مَا َأَحبَُّهْم ِإلَْیَك! َو مَا َأْشَرَفُهْم َلَدْيَك! َفَقاَل اهللَُّ

َجَلُلُه: لَْو َل ُهْم مَا َخلَْقُتُكَما، َهُؤَلِء َخَزنَُة ِعْلِمي َو ُأمَنَاِئي َعَلی ِسرِّي... 

ـ إىل أن قال الصادق7 ـ : َفَلمَّا أََراَد اهلل َعزَّ َو َجلَّ َأْن يَُتوَب َعلَْیِهَما 

َمْن  مَْنِزلَِة  بَِتَمنِّ  أَْنُفَسُكَما  َظَلْمُتَما  َا  ِإنَّ ِإنَُّكَما  لََُما  َفَقاَل  َجْبَئِیُل  َجاَءُهَما 

اهللَِّ  ِجَواِر  ِمْن  الُُْبوِط  ِمَن  بِِه  ُعوِقْبُتَما  َقْد  مَا  َفَجَزاُؤُكَما  َعلَْیُكَما،  َل  ُفضِّ

ْسَاِء الَِّت َرأَْيُتُموَها َعَلی َساِق  َعزَّ َو َجلَّ ِإىل أَْرِضِه، َفَسَل َربَُّكَما ِبَقِّ الَْ

ْكَرِمنَي َعلَْیَك:  اْلَعْرِش َحتَّی يَُتوَب َعلَْیُكَما، َفَقال: اللَُّهمَّ ِإنَّا نَْسأَُلَك ِبَقِّ الَْ

َو  َعلَْینَا  ُتْبَت  ِإلَّ  اْلَئِمَِّة  َو  احْلَُسنْيِ  َو  احْلََسِن  َو  َفاِطَمَة  َو  َعِليٍّ  َو  ُمَمٍَّد 

أَْنبِیَاُء اهلل  َيَزْل  َفَلْم  الرَِّحیُم.  التَّوَّاُب  ُهَو  ِإنَُّه  َعلَْیِهَما،  َفتَاَب اهلل  تَنَا.  َرمِحْ

الُْْخَلِصنَي  َو  َأْوِصیَاَءُهْم  بَِها  ُيِْبُوَن  َو  اْلَمَانََة  َهِذِه  َیَْفُظوَن  َذِلَك  َبْعَد 
-----------------------------------------------

1ـ  سوره ی البقره: 35.
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ِمْن ُأَمِِهْم... ـ إىل أن قاَل ـ: َو َذِلَك َقْوُل اهلل َعزَّ َو َجلَّ »ِإنَّا َعَرْضنَا 

َأْشَفْقَن  َو  َیِْمْلَنها  َأْن  َفأََبنْيَ  اْلِباِل  َو  ْرِض  الَْ َو  ماواِت  السَّ َعَلی  اْلَمانََة 
مِْنها َو مَحََلَها اْلِْنساُن ِإنَُّه كاَن َظُلوماً َجُهول«.«)1(

»خدای تعالی ارواح را دو هزار سال قبل از خلقت بدنها آفرید، وـ 

)از اولین و آخرین، از آدم ابوالبشر تا روز قیامت(ـ ، شریفترین و 

برترین روحها را، ارواح محمد، علی، فاطمه و حسنین و ائمه ی 

داد  قرار  )یعنی چهارده معصوم(  بن علی  از نسل حسین  نه گانه 

و آنان را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد، نور چهارده 

معصوم همه جا را فراگرفت و جهانگیر شد، آنگاه از جانب حق 

تبارک و تعالی به آسمان ها و زمین خطاب آمد که: اینانند دوستان 

بر همه ی مخلوقاتم.  اینان هستند حجت های من  اولیاء من، و  و 

)لذا حضرت صدیقه سالم اهلل علیها حجت و ولیة اهلل است به نص 

خود حضرت احدیت جلت عظمته(. هیچیک از آفریدگانم نزد 

من محبوبتر از آنان نیست؛ بهشتم را برای دوستان آنان، و آتش 

پس  آنان آفریده ام؛  اذیت کنندگان  و  مخالفین  برای  را  دوزخم 

والیتشان امانت من است در نزد مخلوقاتم. بجز این برگزیدگان 
-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: معانی االخبار/108ـ110، البرهان340/3، غایة المرام/396، 397، بحاراالنوار172/11ـ 
.174

از قسمتهای حدیث را که  لذا بعضی  نقل فرموده اند  باختصار  را  این روایت  از آنجائی که مرحوم عالمه 
آمده  با عالمت نقطه چین مشخص نموده ایم ذکر نکرده اند. متن چنین بطور کامل در تعلیق شماره ی 4  ما 
است. همچنین در تعلیق 4 پس از نقل حدیث مفضل بن عمر از امام صادق7، به بررسی معانی و داللت 
آیه ی مذکور پرداخته شده است. خوانندگانی که مایل به کسب آگاهی بیشتر از وجوه تفسیری در این آیه 

278 مراجعه بفرمایند. در روایات اهل بیت هستند می توانند به بحار 57/ 

َماَواِت...« آیه ی هفتم: »إِنَّا َعَرْضَنا الَأَْماَنَة َعلَی السَّ
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سنگینی اش  تمام  با  را  امانت  بار  این  بتواند  که  کیست  من،آیا 

خدای  که  هنگامی  مقام باشد؟  این  مدعی  یا  و  کشد  دوش  بر 

عّزوجل آدم و همسرش حوا را در بهشت ساکن گردانید و آنان 

به مکان و منزلت چهارده معصوم صلوات اهلل علیهم نظر افکندند و 

مشاهده کردند که مقامات آنان اشرف منازل اهل بهشت است، 

است؟  کسانی  چه  واالی  مقام  این  پروردگارا،  کردند:  عرض 

خطاب آمد که سربلند کنید و به ساق عرش من نظر افکنید. آدم 

و حوا، هنگامی که سر به سوی عرش الهی بلند کردند و مشاهده 

کردند که نام محمد، علی، فاطمه، حسن، و حسین و ائمه ی بعد 

از آنان با خط نور از جانب خدای جبار بر ساق عرش نوشته شده 

است؛ عرض کردند: پروردگارا، این چه کرامتی است که به این 

عطا  آنان  به  که  است  منزلتی  و  مقام  این  و  داده ای،  تن  چهارده 

تو  نزد  در  موجودات  این  که  چیست  سبب  خدایا،  فرموده ای؟ 

یا  فرمود:  جل  و  عز  خدای  مخلوقاتند؟  محبوبترین  و  شریفترین 

نمی آفریدم؛  را  همسرت  و  تو  نبودند،  تن  چهارده  این  اگر  آدم 

اینان خزانه داران علم من و امینان اسرار من هستند«.

و  دانش  گنجوران  از  یکی  زهرا3  صدیقه  حضرت  )بنابراین 

ادامه ی روایت شریفه پس  اسرار خدائی است(. در  امانت داران 

از اینکه حضرت صادق7 )موضوع ارتکاب ترک اوالی آدم 

خدای  که  »هنگامی  می فرماید:  چنین  می دهد  شرح  را  حوا  و 

عزوجل اراده فرمود توبه ی آدم و حوا را قبول کند، جبرئیل نازل 



117 /

روا  ستم  خود  نفس  بر  شما  گفت:  چنین  آنان  به  خطاب  و  شد 

داشتید، اینک از پروردگار خود بخواهید که به حق آن نامهایی 

قبول  را  شما  توبه ی  کردید  مشاهده  الهی  عرش  ساق  بر  که 

پروردگارا،  داشتند:  معروض  چنین  حوا  و  آدم  آنگاه  فرماید. 

و  حسن  فاطمه،  علی،  محمد،  حق  به  می کنیم  درخواست  تو  از 

را  ما  توبه ی  گرامی ترند،  همه  از  تو  نزد  که   : ائمه  و  حسین 

آنکه  از  بعد  و  دهی؛  قرار  خود  رحمت  مشمول  را  ما  و  بپذیری 

آدم و حوا این دعا را خواندند و این توسل بجای آوردند، خدای 

بسیار  اوست  که  بدرستی  فرمود؛ـ  قبول  را  آنان  توبه ی  تعالی 

توبه پذیر و مهربان ـ«.

در ادامه ی حدیث، حضرت صادق7 می فرماید: 

»بعد از این جریان، فرستادگان الهی )در سایه ی والیت چهارده 

و  بوده اند،  آن  معرف  و  امانت  این  نگهدارنده ی  معصوم:( 

به اوصیاء خود و مخلصین امت خویش نیز این موضوع را بیان 

می کردند...«.

بوده  انبیاء  ولیه ی  نیز  زهرا3  صدیقه ی  حضرت  نتیجه  در 

ولّی  دیگر:  امام  یازده  و  علی  و  اعظم  پیامبر  چنانکه  است 

آنان بوده اند، یعنی همه ی انبیا به خضوع و فروتنی در مقابل این 

چهارده وجود مقدس ایمان و اعتقاد داشته اند، چنانکه در بعضی 

و  موسی  حضرت  اعمال  جمله ی  از  که  است  آمده  احادیث  از 

بر  صلوات  ذکر  پیامبر،  دو  آن  نبوت  زمان  در  عیسی  حضرت 

محمد و آل محمد بوده است، و این خود نشان دهنده ی اعتراف 

َماَواِت...« آیه ی هفتم: »إِنَّا َعَرْضَنا الَأَْماَنَة َعلَی السَّ



فاطمه زهرا3 118/

به والیت چهارده معصوم می باشد... و سپس اضافه می نماید که 

این والیت همان است که خدا می فرماید: »ِإنَّا َعَرْضنَا اْلَمانََة َعَلی 

َو مَحََلَها  مِْنها  َأْشَفْقَن  َو  َیِْمْلَنها  َأْن  َفأََبنْيَ  اْلِباِل  َو  ْرِض  الَْ َو  ماواِت  السَّ

اْلِْنساُن ِإنَُّه كاَن َظُلوماً َجُهول«.

»صلوات  می فرماید:  حضرت  چیست؟  صلوات  از  منظور  که  می کنند  سؤال  امام7  از 
اعتراف به والیت محمد و آل محمد است«.)1(

این بود هفت آیه ای که برای شناسایی مقام واالی حضرت صدیقه سالم اهلل علیها می توان از 

آنها استفاده کرد.

-----------------------------------------------
1ـ علی بن ابراهیم قمی روایت می کند که حضرت آیه ی»ِإنَّ اهلل َو َملِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلی النَِّبِّ يا أَيَُّها الَّذيَن 
التصدیق  و  له  تزکیه  علیه  اهلل  فرمودند:»صلوات  را تالوت کردند و سپس  تَْسلیمااً«  َسلُِّموا  َو  َعلَْیِه  َصلُّوا  آمَُنوا 
 ،170  /2 قمی  )تفسیر  به«.  جاء  بما  و  بالوالیة  له  سلموا  یعنی  تَْسلیمااً«  َسلُِّموا  »َو  قوله:  و  بفضله،  االقرار  و 

.)27 بحاراالنوار 17/ 
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حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات

بخش دوم:
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اشاره:

از فریقین شیعه و سنی در منقبت  چنانکه گفته شد، اخبار و احادیث مردود اطمینان که 
حضرت صدیقه3 وارد شده است، به دو بخش تقسیم می شود:

عنوان  تحت  را  آنها  ما  و  است  شده  نقل  شریفه  آیات  ذیل  در  که  احادیثی  اول:  بخش 
»فاطمه 3 از دیدگاه قرآن« مورد بحث قرار دادیم.

بخش دوم: سایر روایات که در شأن حضرت صدیقه ی3 وارد شده است و می توان آنها 
را تحت عنوان »فاطمه3 از دیدگاه روایات« بررسی و تشریح کرد.  این احادیث دو دسته 
است: یک دسته اشتراکی است، یعنی روایاتی در منقبت حضرت رسول اکرم، امیرالمؤمنین 

و حسنین: می باشد که حضرت زهرا3 نیز در آن مناقب اشتراک دارد.

دسته ی دوم احادیث اختصاصی است، یعنی روایاتی که مخصوص است به مدایح و فضایل 
و  پانزده موضوع رده بندی و مورد بحث  را در  اول  اخبار دسته ی  ما  حضرت صدیقه3، و 

بررسی قرار می دهیم.
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موضوع اول: زهرا3 یکی از علل آفرینش

موجب  به  که  است  شده  روایت  سنی  و  شیعه  فریقین  از  بسیاری  اخبار  موضوع  این  در 

پدر  که  همانگونه  است،  بوده  عالم  آفرینش  سبب  صدیقه3  حضرت  می شود  ثابت  آنها 

بزرگوارش، امیرالمؤمنین و حسنین3 علت خلقت بوده اند. ما برخی از اخبار مربوط به این 

موضوع را در بخش اول در ذیل آیات شریفه ذکر کردیم و اینک حدیثی در اثبات این مطلب 

که راوی آن ابوهریره است:

ِمْن  ِفیِه  نََفَخ  َو  اْلَبَشر  أبَا  َو  آَدَم  َخَلَق اهلل  لَّا  َرُسوُل اهلل6:  »َقاَل 

َو  داً  َأْشبَاٍح ُسجَّ َسُة  َخْ النُّوِر  ِفی  َفِإَذا  اْلَعْرِش  يََْنَة  آَدُم  اْلتََفَت  ُروِحِه، 

ُركَّعاً. قاَل آَدُم: َهْل َخلَْقَت َأَحداً ِمْن ِطنٍي َقْبِلی؟ قاَل: ل يا آَدُم.

ُصوَرِتی؟  َو  َهْیئَتی  فی  أَراُهْم  الَِّذيَن  اَلْشباُح  اْلَْمَسُة  هُؤلُء  َفَمْن  قاَل: 

َسٌة َشَقْقُت لَُْم  َسٌة ِمْن ُوْلِدَك لَْوَلُهْم مَا َخلَْقُتَك،  َهُؤَلِء َخْ َقاَل َهُؤَلِء َخْ

َسَة اْساً ِمْن َأْسَاِئي،  لو ل هم ماَخلَْقُت اْلَنََّة َو َل النَّاَر، َو َل اْلَعْرَش َو  َخْ

 . ْرَض َو َل الََْلِئَكَة َو َل اْلِْنَس َو َل اْلِنَّ َماَء َو َل الَْ ، َو َل السَّ َل اْلُكْرِسيَّ

، َو أَنَا اْلَفاِطُر َو َهِذهِ  َفأَنَا اْلَُْموُد َو َهَذا ُمَمٌَّد، َو أَنَا اْلعاىل َو َهَذا َعِليٌّ

. ْحَساِن َو َهَذا احْلََسُن، َو أَنَا الُِْْسُن َو َهَذا احْلَُسنْيُ َفاِطَمُة، َو أَنَا الِْ

آلَیُت ِبِعزَّتی َأْن ل يَْاتَینی َأَحٌد ِبِْثقاِل َذرٍَّة  ِمْن َخْرَدٍل ِمَن ُبْغِض َأَحِدِهْم 

بِِهْم  َو  ُأْنِیهم  بِِهْم  َصْفَوِتي  َهُؤَلِء   . آَدُم  يَا  ُأباىل  ل  ُو  نَاِري  َأْدَخُلُه  ِإلَّ 

 :6 ْل. َفقاَل النَِّبیُّ ُأْهِلُكهم و َفإذا كاَن َلَك ِإىلَّ حاَجٌة َفِبهُؤلِء تََوسَّ

موضوع اول: زهرا3 یكی از علل آفرینش
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َنُْن َسِفیُنُة النَّجاِه، َمْن تََعلََّق بِها َنی َو َمْن حاَد َعْنها َهَلَك،)1( َفَمْن كاَن 
لَُه ِإىل اهلل حاَجٌة، َفْلَیْسأْل بِنا أَْهَل اْلبَْیِت«.)2(

»رسول خدا فرمود: هنگامی که خدای تعالی حضرت آدم ابوالبشر 

را آفرید و از روح خود در او بدمید، آدم به جانب راست عرش 

رکوع  و  سجده  حال  به  نور  در  غرقه  شبح  پنج  آنجا  افکند،  نظر 

مشاهده کرد، عرض کرد: خدایا قبل از آفریدن من، کسی را از 

خاک خلق کرده ای؟ خطاب آمد: نه، نیافریده ام. عرض کرد: پس 

این پنج شبح که آنها را در هیئت و صورت همانند خود می بینم 

چه کسانی هستند؟
-----------------------------------------------

الفاظ  با  روایات  از  بسیاری  در  هلک«  عنها  حاد  من  و  نجی  بها  تعلق  من  النجاة،  سفینة  »نحن  مضمون  1ـ 
من  نوح،  سفینة  مثل  فیکم  بیتی  اهل  »مثل  معروف:  حدیث  آنها  جمله  از  که  است،  گردیده  ضبط  مختلف 

رکبها نجی و من تخلف عنها غرق ]او هلک[« می باشد.
حدیث سفینه را در مصادر ذیل می توانید ببینید:

 ،151 211، مستدرک حاکم 3/  45، 46/ ح 2637، عیون االخبار )ابن قتیبه( 1/  معجم کبیر طبرانی ج 3/ 
 ،34169 ح   98  /12 کنزالعمال   ،306  /4 االولیاء  ِحلْیة   ،252/ قتیبه(  )ابن  المعارف   ،91  /12 بغداد  تاریخ 
ذخائر   ،1 ح   /37    36 ج1/  فرائدالسمطین   ،235 السمطین  درر  نظم   ،92  /5 کنزالعمال  منتخب   ،34170
218، مجمع  ابی الحدید 1/  ابن  الطالب/ 234، شرح نهج البالغه  العقبی/20، مناقب ابن مغازلی/ 132، کفایة 
ینابیع  درالسحابه/268،  الصادی/79،  َرْشَفة  المحرقه/282،  الصواعق  المیت/113،  احیاء   ،168  /9 الزوائد 

الموده 27.

الزم به ذکر است که پیامبر اکرم6 دیگر امامان معصوم را نیز به »کشتی نوح« تشبیه فرموده اند.
در روایتی به نقل از ابن عباس آمده است که پیامبر6 به علی7 فرمودند: »مثلك و مثل الئمة من ولدك 

ْمَطیْن ج 1/ 244/ ح 517(. بعدى مثل سفینة نوح، من ركب فیها نا، و من ختلف عنها غرق«. )فَرائدالسِّ
یعنی: »ای علی مثل تو و مثل ائمه ی پس از من که فرزندان تو هستند مثل »کشتی نوح« است، هر کس که 

بر آن کشتی سوار گردد نجات می یابد و هر کس که از آن تخلف ورزد غرق می شود«.

2ـ فرائدالسمطین 1/ 36   37/ ح 1، ارجح المطالب/461، الغدیر 2/ 300، 301.
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آنها  اگر  هستند،  تو  نسل  از  تن  پنج  این  فرمود:  تعالی  خدای 

مشتق  خود  اسامی  از  را  آنان  نامهای  نمی آفریدم،  ترا  نبودند، 

کرده ام )و من خود آنان را نامگذاری کرده ام(، اگر این پنج تن 

نبودند، نه بهشت و دوزخ را می آفریدم و نه عرش و کرسی را، 

نه آسمان و زمین را خلق می کردم و نه فرشتگان و انس و جن 

را.

این علی است، منم  این محمد است، منم عالی و  منم محمود و 

منم  و  است،  حسن  این  و  احسان  منم  است،  فاطمه  این  و  فاطر 

به  اگر  بشری  هر  سوگند،  عزتم  به  است.  حسین  این  و  محسن 

مقدار ذره ی بسیار کوچکی کینه و دشمنی هر یک از آنان را در 

دل داشته باشد، او را در آتش دوزخ می افکنم... یا آدم، این پنج 

تن، برگزیدگان من هستند و نجات و هالک هر کس وابسته به 

حب و بغضی است که نسبت به آنان دارد. یا آدم، هر وقت از من 

حاجتی می خواهی، به آنان توسل کن.

پنج  ما  فرمود:  سخن  ادامه ی  در  اکرم  پیامبر  می گوید،  ابوهریره 

تن کشتی نجاتیم، هر کس با ما باشد، نجات یابد، و هر کس که 

از ما روگردان شود هالک گردد. پس هر کس حاجتی از خدا 

می خواهد پس به وسیله ی ما اهل بیت از حضرت حق تبارک و 

تعالی مسئلت نماید«.

این روایت را شیخ االسالم حموینی در فرائد حافظ خوارزمی در مناقب و چند تن دیگر 

از دانشمندان اهل سنت نقل کرده اند. همچنین دانشمندان بزرگ شیعه این حدیث شریف 
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را روایت نموده اند،)1( و با بررسی آن بطور خالصه، می توان به شش مطلب و یا شش منقبت 

پی برد، که هر یک از پنج تن در آن مناقب و فضائل بطور یکنواخت و همردیف، مشترک 

هستند.

انوار آنان قبل از آفرینش آدم بوده است و غیر از روایت  خلقت پنج تن و  مطلب اول: 

رسول  از  است.  شده  وارد  باره  این  در  سنی  و  شیعه  فریقین  از  نیز  بسیاری  احادیث  مذکور 

اکرم6 نسبت به مدت زمانی که پنج تن قبل از آدم بوجود آمده اند روایاتی منقول است که 

در برخی دو هزار سال و در بعضی به طور مختلف ذکر گردیده است که گمان می رود این ارقام 

تقریبی است نه قطعی )و یا اینکه به اعتبارات مختلف است(.

مطلب دوم: پنج تن سبب و علت آفرینش بوده اند.

مطلب سوم: اسامی آنان از نام خدای تعالی مشتق شده است.

مطلب چهارم: جزای دشمنی و کینه توزی نسبت به آنان سوختن در آتش قهر الهی است.

مطلب پنجم: پنج تن برگزیدگان حضرت حق تبارک و تعالی هستند و هالک و نجات 
هر بشری، وابسته به حب و بغضی است که نسبت به آنان دارد.

مطلب ششم:  هنگام حاجت خواستن از خدای تعالی باید آنان را وسیله استجابت دعا قرار 
داد و به آنان متوسل شد.

باشند  بوده  منقبت  این شش  اگر اشخاصی واجد  بیان شد  این شش مطلب که  به  با توجه 

می توان معتقد بود و یقین کرد که آنان یک بشر عادی نیستند، افرادی که خدای تعالی از همان 

اینان  تو  اوالد  تو و  ابوالبشر معرفی و نشان داده است که علت خلقت  به آدم  ابتدای خلقت 

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بحاراالنوار 27/ 5.
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هستند، اگر حاجتی داری باید به در خانه ی اینان بروی، اینان برگزیدگان من هستند، من خود 

اینان را نامگذاری کرده ام. بنا بر آنچه گفته شد، پنج تن در شش منقبت مذکور هیچ فرقی با 

یکدیگر ندارند و در این مورد هیچ تفاوتی میان پیامبر اکرم، علی و حسنین: با حضرت 

صدیقه3 وجود ندارد. همه در این مناقب هم رتبه و یکنواخت و هم درجه هستند، اگر چه 

از جهات و اعتبارات دیگر ممکن است قائل به فضلیت و برتری برخی بر بعضی باشیم. مثالاً 

پیامبر اکرم منصبی دارد که دیگران ندارند.

اگر در شأن پنج تن بجز این شش منقبت نبود، همردیف بودن آنان در این مناقب نشان 

می دهد که: هر یک از پنج تن، از همه ی پیامبران، از همه ی صدیقین، از آدم تا خاتم خالصه 

از جمیع مخلوقات خدای تبارک و تعالی افضل و برترند. زیرا اگر آنها آفریده نمی شدند، 

این خوان رحمت، و این سفره ی خلقت گسترده نمی شد. هر کس که به عالم هستی پا نهاده 

است، یعنی هر بزرگی، هر شریفی، هر نبیی، هر وصیی، هر خلیفه ای، هر امامی، هر عالمی که 

به وجود آمده است، در حقیقت کنار سفره ی رحمت آنها نشسته و از وجودشان برخوردار 

گشته، و نان خور و پرورش یافته و عائله ی رحمت و برکت وجود پنج تن بوده است. از این 

جهت است که حضرت سجاد7 در یکی از ادعیه ی شریفه اش که ائمه را معرفی می کند 

می فرماید:

»َنُْن َرمْحَُة َمِن اْسرتْمَحََك، َو َغْوُث َمِن اْسَتغاَث ِبَك«.

»ماییم رحمتی که مردم از تو می طلبند، ماییم غوث و پناه کسی که از 

تو پناه می جوید«.

آری آنان در پیشامدها پناه، و در طلب حوائج ملجا همه ی مردم هستند. انبیاء ـ از آدم تا 

خاتم ـ در هنگام مشکالت و طلب حاجت به آنان متوسل شده اند و از آبرومندی آنان در نزد 
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خدا  برگزیدگان  خلقتند،  علت  معززند،  معظمند،  محترمند،  آنها  گشته اند.  روا  حاجت  خدا 

هستند، و با توجه به اینکه پنج تن در مناقب گفته شده، هم درجه و هم ردیف هستند، حضرت 

صدیقه3 نیز در این مورد کوچکترین فرقی با پدر بزرگوارش نداشته است.
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موضوع دوم: درج نام فاطمه3 بر ساق عرش و در بهشت

موضوع دوم از فضائل مشترک این است که نام پنج تن بر ساق عرش و بر در بهشت نوشته 
شده است و آن موجودات مقدس بر همه ی فرشتگان معرفی شده اند و مالئک آنان را دیده و 

شناخته اند.

ابن عباس از رسول اکرم 6 نقل می کند که حضرت فرمود: 

َماِء َرأَْيُت َعَلی بَاِب اْلَنَِّة َمْكُتوباً: َل ِإلََه ِإلَّ اهلل،  »لَْیَلَة ُعِرَج ِبي ِإىل السَّ
اهلل،  َصْفَوُة  احْلَُسنْيُ  َو  احْلََسُن  َو  اهلل،  َحبِیُب  َعِليٌّ  اهللَِّ،  َرُسوُل  ُمَمٌَّد 

َفاِطَمُة ِخريَُة اهلل، َعَلی مبِغِضیِهْم َلْعَنُة اهلل«. )1(
»در شب معراجم به سوی آسمان، این کلمات را دیدم که بر در 
بهشت نوشته شده بود: نیست خدایی جز خدای بی همتا، محمد 
پیامبر خداست، علی محبوب خداست، و فاطمه و حسن و حسین 
دشمنی  و  کینه  کسانیکه  بر  خدا  لعنت  هستند،  خدا  برگزیدگان 

آنان را دارند«.

این روایت را جمعی از علمای شیعه، و از رجال عامه: خطیب بغدادی)2(  درتاریخش، ابن 
مناقبش،  کتاب  در  خوارزمی  حافظ  کفایه اش،  کتاب  در  کنجی  حافظ  تاریخش،  در  عساکر 

بدخشانی در مفتاح النجاتش، و جماعتی دیگر از دانشمندان نقل کرده اند.
-----------------------------------------------

الفکر(  دار  )ط  دمشق  مدینه  تاریخ  الطالب/274،  کفایه  خوارزمی/214،  مناقب   ،259  /1 بغداد  تاریخ  1ـ 
170، تاریخ ابن عساکر )ترجمة الحسین7(/130، مسند الفردوس )118/3 مخطوط، به نقل از احقاق   /14

الحق 24/ 432(.
 ،366 امالی طوسی1/  به  نقل کرده اند می توان  ـ  اندکی  تفاوت  با  ـ  را  این روایت  میان مصادر شیعی که  از 

کشف الغمه اربلی 1/ 94 و بحاراالنوار 27/ 4 اشاره نمود.
فی  الکامل  در  اثیر  ابن  هجری.   463 متوفای  بغدادی  خطیب  ابوبکر  ثابت  بن  علی  بن  احمد  حافظ  2ـ 

26 می گوید: »خطیب بغدادی در عصر خود امام دنیا بود«. التاریخ 10/ 
»--
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درباره ی »فاطمه خیرة اهلل« حدیث دیگری حافظ عاصمی)1( در کتاب زین الفتی)2( آورده 
است که پیامبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین فرمود:

ْنیَا َفاْختَاَرنِي مِْنَها َعَلی ِرَجاِل اْلَعالَِنَي،  »ِإنَّ اهلل عّزوجّل َأْشَرَف َعَلی الدُّ
الثَالَِثًة  َلَع  اطَّ ُثمَّ  َبْعدى،  اْلَعالَِنَي  ِرَجاِل  َعَلی  َفاْختَاَرَك  الثَانَِیًة  َلَع  اطَّ ُثمَّ 
َفاْختَاَر  الرَّاِبَعَة  َلَع  اْلَعالَِنَي، ُثمَّ اطَّ ِرَجاِل  ُوْلِدَك َعَلی  ِمْن  اْلَئِمََّة  َفاْختَاَر 

َفاِطَمَة َعَلی نَِساِء اْلَعالَِني «.)3(

»خدای تبارک و تعالی به دنیا )یعنی جمیع بشر( نظری افکند و از 
همه ی مرداِن عالَم مرا انتخاب کرد، آنگاه بار دوم نظر فرمود و از 
جمیع مردان جهان تو را برگزید، و بار سوم ائمه ای که از فرزندان 
تو هستند انتخاب فرمود، سپس بار چهارم از جمیع زنهای عالم، 

فاطمه را برگزید«. )4(
-----------------------------------------------

--«
 سبکی در طبقات الشافعیه شرح زندگانی وی را آورده و او را مورد ستایش بسیار قرار داده است و از قول 
ابن ماکوال می گوید: »از کسانی که ما از حیث معرفت و حفظ و اتقان و ضبط حدیث پیامبر6 و تسلط در 
تشخیص ضعف حدیث و سندهای آن و تشخیص احادیث صحیح و غریب و فرد و منکر و مطروح مشاهده 
نمودیم ابوبکر )خطیب بغدادی( آخرین شخصیت بود و در میان اهالی بغداد بعد از دارقطنی کسی مانند وی 

یافت نمی شد«. ]الغدیر 1/ 111[.
برای اطالع بیشتر از زندگانی خطیب بغدادی می توانید به کتب ذیل نیز مراجعه بفرمایید: سیر اعالم النبالء 
 ،)92 27 )ط احسان عباس 1/  265، وفیات االعیان 1/  13(، المنتظم 8/   /4( 247 270، معجم االدباء 1/   /18

شذرات الذهب 3/ 313، العبر 5/ 253، تذکرة الحفاظ 3/ 1135، طبقات ابن قاضی شهبه 1/ 240.

1ـ ابومحمد احمد بن محمد بن علی عاصمی یکی از بزرگان قرن پنجم هجری. وی صاحب کتاب »َزیُْن 
الَْفتی فی َشْرح سوَرة َهْل اَتی« می باشد. این کتاب حاکی از تسلط او بر تفسیر و حدیث و ادب است، هر چند 

که گریز شدید وی از تشیع را نیز نشان می دهد. ]الغدیر 1/ 112[.

2ـ این کتاب هنوز به طبع نرسیده است. یک نسخه ی خطی از این کتاب در اختیار مرحوم عالمه بوده است.

3ـ ینابیع الموده / 247. همچنین در روایتی که خوارزمی نقل نموده است قریب به مضامین این روایت را 
می توان یافت. )مقتل الحسین خوارزمی 1/ 67(.

»--



129 /

»به طرق متعدد از حضرت صادق7 درباره ی این روایت سؤال شده است که آیا مراد از 
جمله ی »علی نساءالعالمین« چیست؟ حضرت فرمود: یعنی فاطمه بانوی بانوان جهان از اولین 
بانوی  فرمود:  حضرت  خودش؟  زمان  در  آیا  شد:  سؤال  که  گوید  راوی  می باشد.  آخرین  و 
بانوان در عصر خودش حضرت مریم بود، ولی فاطمه سیده ی زنان جهان، و مهین بانوی عالم 

است از اولین و آخرین. )1(
-----------------------------------------------

--«
4ـ درباره ی اینکه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها سیده ی بانوان جهان می باشند روایات بسیاری توسط عامه نقل 

است که بعضی از آنها را ذیال می خوانید:
بخاری در صحیح خود روایت می کند که پیامبر6 به فاطمه3 فرمودند:

»یا فاطمة اما ترضین ان تکونی سیدة نساء اهل الجنة او نساء المومنین«. )صحیح بخاری ـ کتاب المناقب، 
باب عالمات النبوه فی االسالم ـ ج 5/ 92/ ح 210، الصواعق المحرقه / 289(.

مسلم در صحیح خود نقل می کند که پیامبر6 به فاطمه 3 فرمودند:
کتاب  ـ  مسلم  )صحیح  االمه«.  هذه  نساء  سیده  او  المؤمنین  نساء  سیدةَ  تکونی  ان  ترضین  اما  فاطمة  »یا 
الصواعق   ،1904  /4 ـ ج   99  ،97 السالم، ح  الصالة و  النبی علیها  بنت  فاطمه  باب فضائل  الصحابه،  فضائل 

المحرقه / 289(.

ابونعیم اصفهانی روایت خود را چنین نقل می کند: پیامبر6 به فاطمه3 فرمودند:
»یا فاطمة اما تَْرَضین ان تکونی سیدة نساءالعالمین ـ او نساء هذه االمة ـ «. )حلیه االولیاء 2/ 42(.

)ِحلْیَة  القیامه«،  نساء  سیدة  انها  »اما  می فرماید:  فاطمه3  درباره ی  پیامبر6  دیگری  روایت  در  و 
.)42 االولیاء 2/ 

)الَصواعق  الجنة«.  اهل  نساء  سیدة  »فاطمه  فرمود:  اکرم  پیامبر  که  کرده اند  روایت  هم  بسیاری  روات 
المحرقه/290(.

روایات سیادت فاطمه3 بر زنان عالم را در مصادر ذیل نیز می توانید بخوانید: مسند طیالسی/196، 197/ 
ح 1373، خصائص امیرالمؤمنین/116ـ 120، طبقات ابن سعد 8/ 26، 27، المستدرک 3/ 156، حلیة االولیاء 
2/ 39، مقتل الحسین1/ 54، 79، مشکل االثار 1/ 48، ذخائر العقبی/ 42، ااِلصابه 4/ 378، اسد الغابه 5/ 522، 

منتخب کنز العمال 5/ 97، ینابیع الموده /260.

)أنها  فاطمة:  فی   6 رسول اهلل  قول  عن  اخبرنی  عبداهلل7:  البی  قلت  قال:  عمر،  بن  المفضل  »عن  1ـ 
سیدة  فاطمة  و  عالمها،  نساء  سیدة  کانت  لمریم  ذاک  فقال:  عالمها؟  نساء  سیدة  أهی  نساءالعالمین(،  سیدة 
نساءالعالمین من االولین و االخرین«. )َمعاِنی االخبار/ 107(. همچنین مراجعه بفرمایید به علل الشرایع/ 182، 

الُعْمَده )ابن بِْطریق( / 388، بحاراالنوار 14/ 206، 37/ 68، 85، 43/ 26، 78.

موضوع دوم: درج نام فاطمه3 بر ساق عرش و در 
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و  هستند  خدا  برگزیدگان  معصوم  چهارده  که  می آموزد  ما  به  مذکور  حدیث  نتیجه،  در 
دراین مقام، هم درجه و یکسان می باشند.

روایت دیگری از حضرت رسول اکرم نقل شده است که می فرماید:

الَْلِئَكُة:  قاَلِت  َو  َجاِلساً،  َفاْسَتَوى   ً َعَطَس  َو  آَدَم  تََعاىل  اهلل  َخَلَق  »لَّا 
َيْرمَحَُك اهلل يا أبا ُمَمٍَّد. َفَرَفَع َرْأَسُه َفإذا ُهَو َمْكُتوُب َعِلٌی ساِق اْلَعْرِش: 
، ُمَمٌَّد َرُسولُ اهلِل، َعلٌی ِحبُّ اهلِل، َواحْلََسُن َواحْلَُسنْيُ َصْفَوُة 

ُ
ل إلَه إل اهلل

اهلِل، فاِطَمُة ِخريَة اهلِل«. )1(

»هنگامی که خدای تعالی آدم را آفرید، حضرت آدم عطسه کرد 
باد ای »پدر  تو  بر  او گفتند: رحمت خدا  به  و نشست، فرشتگان 
محمد«. هنگامی که حضرت آدم سر مبارکش را بلند کرد، این 
کلمات را مشاهده کرد که بر ساق عرش نوشته شده است: نیست 
پیامبر خداست، علی محبوب  خدایی جز خدای بی همتا، محمد 

خداست، حسن و حسین و فاطمه برگزیدگان خدا هستند«.

و  هستند،  خدا  جانب  از  شده  انتخاب  تن  پنج  این  که  شد  آموخته  آدم  به  ترتیب  این  به 
فرشتگان نیز به هر سوی که می نگریستند، نام مبارک پنج تن را مشاهده می کردند. این هم 

منقبتی است که هر یک از پنج تن به طور یکسان در این رتبه مشترکند.

-----------------------------------------------

نویس های  دست  از  نقل  به  ماخذ  این  به  )ارجاع  عاصمی(  )تألیف  أتی  َهْل  سورة  شرح  فی  الفتی  زین  1ـ 
مرحوم عالمه امینی است که برای این گفتار تهیه شده است(.
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موضوع سوم: تصویر زهرا3 در بهشت

سومین منقبتی که حضرت صدیقهسالم اهلل علیها با پدر و فرزندانش اشتراک دارد منور بودن 

بهشت است با تصویر او.

انس از حضرت رسول اکرم روایت می کند که آن حضرت فرمود:

ُصوَرتِِة  مِْثَل  ُصَورًة  َيَر  َفَلْم  اْلَنَِّة  ِفی  نََظَر  َصَلواُت اهلِل  َعلَْیِه  آَدَم  »ِإنَّ 
َفقاَل: ِإلی لَْیَس ِفی اْلَنَِّة ُصوَرٌة مِْثِل ُصوَرتی؟ َفَأْخَبَُه اهلل تَعاىل َو َأشاَر 
َفَرأى َخَْس  َفَدَخَلها  بَْیضاَء  ياُقوتٍَة  ِمْن  َقْصراً  َفَرأى  اْلِفْرَدْوِس،  ِإىل َجنَِّة 
ْعَلی  ُصَوٍر َمْكُتوٌب َعلی ُكلِّ ُصوَرٍة اْسُها: أَنَا اْلَُْموُد و هذا َأمْحَُد، أَنَا الَْ
، أَنَا اْلَفاِطُر َو َهِذِه َفاِطَمُة، أَنَا الُِْْسُن َو َهَذا احْلََسُن، َو أَنَا ُذو  َو َهَذا َعِليٌّ

ْحَساِن َو َهَذا احْلَُسنْيُ «.)1( الِْ

را  به هر سو نگریست و صورتی  بهشت  »حضرت آدم چون در 
نظیر  نیافت، عرض کرد: خدایا، صورتی  قیافه ی خود  و  به شکل 
چهره ی من نیافریده ای؟ خدای متعال او را متوجه بهشت فردوس 
کرد و حضرت آدم در آنجا قصری از یاقوت سفید دید و هنگامی 
که وارد آن قصر شد، پنج تصویر مشاهده کرد که بر آنها اسامی 
این  بود: من محمودم و  این شرح نوشته شده  به  از آنان  هر یک 

این  و  فاطرم  من  است،  علی  این  و  هستم  اعلی  من  است،  احمد 

فاطمه است، من محسنم و این حسن است، من ذواالحسانم و این 

-----------------------------------------------
1ـ زین الفتی فی شرح سوره َهْل اتی )تالیف عاصمی(.

موضوع سوم: تصویر زهرا3 در بهشت
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حسین است«.
حدیث دیگری در همین موضوع شیخ عبدالرحمان صفوری در نزهة  المجالس، و مولی محمد 

مبین در معارج النبوة، از حضرت صادقسالم اهلل علیه روایت می کنند که آن حضرت فرمود:
ِمْن  َقْصٍر  بِِهما ِإىل  أَتی  آَدُم َو َحَواُء جاِلَسنْيِ َفجائَُهما ِجْبَئِیُل َو  »كاَن 
ِفیها  ُنور  ِمْن  ُقبٌَّة  ِريِر  السَّ َعَلی  َو  راء  مَحْ ياُقوٍت  ِمن  َسِريٌر  ِفیِه  و  َذَهٍب 
ُصوَرٌة، َعلی َرْأِسها تاٌج، ّو فی ُأُذنِها ُقْرطاِن ِمْن ُلؤُلؤ، َو فی ُعُنِقها َطْوٌق 
َحّواء  ُحْسَن  نَِسَی  آَدَم  أّن  َحّتی  ُنوِرها  ِمْن  آَدَم  َب  تََعجَّ َو  ُنوٍر،  ِمْن 
ْوُق  وَرُة؟ قاَل ]ِجْبَئِیُل[: فاِطَمْة، َو الّتاُج أُبوها، َو الطَّ َفقاَل: ما هِذِه الصُّ
. َفَرَفَع آَدُم َرْأَسُه إىل اْلُقبَِّة َفَوَجَد  َزْوُجها، َو اْلُقْرطاِن احْلََسُن َواحْلَُسنْيُ
اَلْعلی َو  أَنَا  َو  أَنَا َمَْمَوٌد َو هذا ْمَمٌَّد،  النُّور:  ِمَن  َمْكُتوبٍَة  َأْساٍء  َسَة  َخْ
احْلََسُن، َو  أَنَا الُِْْسُن َو هَذا  َو  اْلفاِطُر َو هِذِه فاِطَمُة،  أنَا  َو  َعِلٌی،  هذا 
. َفقاَل ِجْبَئِیل: يا آَدُم اْحَفْظ هِذِه الْساَء  مِنِّی الْحساُن َو هَذا احْلَُسنْيُ
َفانََّك َتْتاُج إلَیها، َفَلّما َهَبَط آَدْم َبكی َثلَثِائَِة عاٍم ُثمَّ َدعا بِهذه اَلْساِء 
َو قاَل: يا َربِّ ِبَقِّ ُمَمٍَّد َو َعِلّی َو فاِطَمة َواحْلََسِن َواحْلَُسنْيِ، يا َمُْموُد، 
يا أْعلی، يا ُمِْسُن، يا فاِطُر اْغِفْر ىل َو تََقبَّْل تَْوبَتی، َفأْوَحی اهلل إلَیِه يا 

آَدُم لَْوسألتَنی فی مَجِیع ُذرِّيَِّتَك َلَغَفْرُت لَُم«.)1(

»آدم و حوا در کنار هم نشسته بودند که جبرئیل به نزدشان آمد 
و آنان را همراه خود به داخل قصری از طال برد، در آنجا تختی 
از یاقوت قرمز بود و باالی آن تخت قبه ای بود نورافشان، و در 
دو  و  نهاده  سر  بر  تاجی  که  نور،  در  غرقه  چهره ای  قبه  آن  میان 

گردنش  بر  نور  از  گردن بندی  و  گوشش،  در  لؤلؤ  از  گوشوار 

-----------------------------------------------
1ـ  نزهة المجالس 2/ 230.
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آویخته بود. هر دو از نورانیّت حیرت انگیز آن تمثال در شگفت 

شدند به حدی که حضرت آدم زیبائی همسرش حوا را فراموش 

بود(،  بی نظیری  حسن  و  بی سابقه  زیبائی  یک  شاهد  )زیرا  نمود 

این صورت کیست؟ جبرئیل  پرسید  به جبرئیل کرد و  لذا روی 

گردن بندش  احمدنما،  تاجش  آن  و  است،  فاطمه  این  گفت: 

حیدرنما و دو گوشوارش نشانگر حسن و حسین اوست. آنگاه 

حضرت آدم سر خویش را به سوی قبه نور بلند کرد، و در آنجا 

این پنج اسم را با خط نور نوشته دید: من محمودم و این محمد 

است، من اعلی هستم و این علی است، من فاطرم و این فاطمه 

است، من محسنم و این حسن است، و احسان از من است و این 

حسین است.

پس از قرائت این نامها جبرئیل گفت: یا آدم، این نامها را بخاطر 

بسپار که بعدها یقینااً به آنها نیازمند می شوی، و آن اسماء مشکل 

گشای تو خواهند بود.بعد از آنکه حضرت آدم مرتکب آن ترک 

از300 سال اشک  بعد  فرود آمد،  بر زمین  نتیجه  در  اولی شد و 

ریختن )بیاد آن نامهای مقدس افتاد( و با آن اسماء مبارک دعائی 

ترتیب داد و به پیشگاه خدای متعال چنین معروض داشت:

پروردگارا به حق محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، یا محمود، 

یا اعلی، و یا محسن، یافاطر از خطای من درگذر و توبه مرا قبول 

فرما. در آن هنگام از جانب خدای تعالی خطاب آمد که یا آدم 

اگر )در آن حال دعا( در خواست می کردی که گناهان همه ی 

فرزندانت را بیامرزم هر آینه همه ی آنان را می بخشیدم«.

موضوع سوم: تصویر زهرا3 در بهشت
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آری برای خدای متعال هرگز سنگینی ندارد که از برکت این دعا جمیع گناهان ما را نیز 
ببخشد، لذا جا دارد که ما نیز بگوئیم:

»يا َربِّ ِبَقِّ ُمَمٍَّد َو َعِلّی َو فاِطَمة َو احْلََسِن َو احْلَُسنْيِ، يا َمُْموُد، يا 

أْعلی، يا فاِطُر، يا ُمِْسُن، اْغِفْر لَنا َو تََقبَّْل تَْوبَتنا«

حدیث مفصل دیگری جناب سلمان نقل می کند که حضرت رسول اکرم فرمود:
»ِاْشَتقَّ اهلل لَنا ِمْن أْسائِِه َأْساًء، َو اهلل َمُْموٌد َو أَنَا ُمَمٌَّد، َو اهلل الْعلی 
َو أخی َعِلٌی، و اهلل فاِطٌر َو اْبنَتی فاِطَمُة، َو اهلل ُمِْسٌن َو اْبناَى احْلََسُن 

َو احْلَسنُي«. )1(
»خدای تعالی از اسامی خودش نامهای ما را مشتق فرموده است: 
برادرم  نام  و  است  اعلی  خدا  محمدم،  من  و  است  محمود  خدا 
خدا  است،  فاطمه  دخترم  اسم  و  است  فاطر  خدا  است،  علی 

محسن است و نام دو فرزندم حسن و حسین است«.

روایت فوق را نََطنْزی)2( در الَخصاِئص الَعلَویَّه، و عده ای دیگر از دانشمندان بزرگ شیعه 

-----------------------------------------------
مَطین 1/ 41، احقاق الحق 5/ 3. این روایت در کتب شیعه  1ـ  الخصائص العلویه )تالیف نطنزی(، فَراِئد السِّ

هم ضبط گردیده است که برای نمونه به بحاراالنوار 15/ 9 می توان مراجعه نمود.
اول:  موضوع  ذیل  در  بود  نموده  نقل  ابوهریره  که  تن  پنج  اسامی  اشتقاق  روایت  است:  یادآوری  به  الزم 

]زهرا3 یکی از علل آفریش[ ذکر گردید.

2ـ ابوالفتح محمد بن علی بن ابراهیم نََطنزی متولد 480 هجری.
سمعانی درباره ی او می گوید: »وی در لغت و ادب و شعر از تمامی اهل خراسان و عراق فاضل تر است. او 
در سال 521 هجری به مرو آمد و من مقدار قابل توجهی از ادبیات را نزد وی خواندم و از او و دریای علمش 
استفاده ی بسیار نمودم. بعدها او را در همدان دیدم، چندین بار هم در طول اقامتم در بغداد نزد ما آمد و من هر 
بار که او را دیدم تقریرات وی را نوشتم و از او بهره بردم... در مرو نیز از او استماع حدیث کرده ام«. )مراجعه 

بفرمایید به: االَنساب سمعانی 5/ 505، الغدیر 1/ 115(.
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-----------------------------------------------
1ـ در این باره نظر خوانندگان را به روایت شریفه ای از پیامبر اکرم6 جلب می نماییم.

».. عن معمر بن راشد، قال: سمعت اباعبداهلل الصادق7 یقول: أتی یهودی النبی6فقام بین یدیه یحد 

النظر إلیه، فقال: یا یهودی ما حاجتک؟ قال: أنت أفضل أم موسی بن عمران بن عمران النبی الذی کلّمه اهلل و 

انزل علیه التوراة و العصا و فلق له البحر و أظله بالغام؟

فقال له النبی6 انه یکره للعبد أن یزّکی نفسه ولکنی أقول: إّن آدم7 لّما أصاب الخطیئه کانت توبته 

ان قال: اللهم انی اسالک بحّق محمد و آل محمد لّما غفرت لی، فغفرها اهلل له.

اللّهم انی اسالک بحّق محمد و آل محمد لما انجیتنی  لّما رکب فی السفینة و خاف الغرق، قال:  اّن نوحااً  و 

من الغرق، فنّجاه اهلل عنه.

و اّن إبراهیم7لّما القی فی النّار، قال: اللهم انی أسالک بحق محمد و آل محمد لّما انجیتنی منها، فجعلها 

اً و سالمااً. اهلل علی بردا

لّما  آل محمد  و  محمد  بحق  أسالک  إنی  اللهم  قال:  خیفة  نفسه  فی  أوجس  و  عصاه  ألقی  لّما  موسی  ان  و 

آمنتنی، فقال اهلل جالله: التخف إنّک أنت العلی.
یا یهودی إّن موسی لو ادرکنی ثم لم یؤمن بی و بنبّوتی ما نفعه ایمانه شیئااً و ال نفعته النبوة. یا یهودی و من 
ذّریّتی المهدی إذا خرج نزل عیسی بن مریم7 لنصرته فقّدمه و صلی خلفه«. )بحاراالنوار 26/ 319، 320(. 
خالصه ی روایت فوق این است که امام صادق7 می فرمایند که روزی یک یهودی از پیامبر سؤال کرد که 
آیا شما افضل هستید یا موسی؟ پیامبر فرمودند: آنگاه که آدم مرتکب خطا گردید با این جمالت توبه نمود: 
»خدایا، به حق محمد و آل محمد از تو می خواهم که مرا بیامرزی«، و خدا نیز او را آمرزید. نوح نیز آنگاه که 
بر کشتی نشست و از غرق شدن ترسید، به خدا عرض کرد: »خداوندا، من از تو می خواهم که به حق محمد و 

آل محمد مرا از غرق شدن نجات دهی«، خدا هم او را نجات داد. ابراهیم نیز آنگاه که در آتش انداخته شد 

»-- 

و سنی نقل فرموده اند، و اگر بجز این روایت، حدیث دیگری در دست ما نباشد از همین خبر، 
مطالب مهمی را می توان استفاده کرد؛ و با توجه به این که بعد از سیصد سال اشک ریختن، 
ـ در هنگام درماندگی و احتیاج ـ این نامهای مقدس مشکل گشا و نجات بخش آدم ابوالبشر 
بوده و در طلب  نیازمند آنان  تمام فرزندان آدم در سختی ها  بوده اند، کامالاً واضح است که 

حاجت و رفع گرفتاریها با توسل به این اسماء مبارک کامروا خواهند بود. )1(

موضوع سوم: تصویر زهرا3 در بهشت
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-----------------------------------------------
--«

و  دهی«،  نجات  آتش  این  از  مرا  که  می خواهم  تو  از  آل محمد  و  محمد  حق  به  »خداوندا،  گفت:  چنین 

خداوند نیز آتش را برای او سرد و بی ضرر قرار داد. موسی نیز زمانیکه عصای خویش را انداخت ترس قلب 

او را  فراگرفت و در آن حال گفت: »خداوندا، به حق محمد و آل محمد مرا )از این اژدها( در امان دار«. خدا 

نیز به موسی فرمود: نترس تو بر آن مسلط خواهی بود. پیامبر سپس به آن یهودی فرمودند:  »اگر موسی در 

زمان من بود و به من و به نبوت من ایمان نمی آورد ایمانش و نبّوتش هیچ نفعی برای او نداشت. ای یهودی، 

مهدی از ذریّه من است و آنگاه که خروج نماید عیسی بن مریم برای نصرت او خواهد آمد و مهدی را مقدم 

خواهد داشت و پشت مهدی نماز خواهند گزارد«.

همچنین در روایتی از امام صادق7 نقل شده است زمانیکه یوسف توسط برادرانش در چاه انداخته شد، 

بگویی:  را  جمالت  این  چاه(  از  نجات  )برای  که  نموده  امر  خداوند  که  گفت  وی  به  و  آمد  او  نزد  جبرئیل 

اله اال انت، الحنّان المنّان، بدیع السماوات و االرض، ذوالجالل  »اللّهم إنی أسئلک، فإّن لک الحمد کله، ال 

و الکرام، و صّل علی محمد و آل محمد، و اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، و ارزقنی من حیث احتسب 

و من حیث الاحتسب، فدعا ربّه فجعل اهلل له من الجب فرجااً، و من کید المراه مخرجااً، و آتاه ملک مصر من 

حیث الیحتسب«. )تفسیر قمی 1/ 355، بحاراالنوار 12/ 247، 248(.
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موضوع چهارم: اقتدا و توسل به حضرت زهرا3

چهارمین منقبتی که وجود مقدس حضرت زهرا سالم اهلل علیها با پدر و همسر و فرزندانش 
مشترک است، در اهتدا و اقتدا و تمسک است، یعنی هدایت یافتن و پیروی کردن مردم از 

آنان و در موقع نیاز، متوسل شدن به آنان.

اَنَس بن مالک روایت می کند:
»َصّلی بِنا َرُسولُ اهلِل6 َصَلةَ اْلَفْجِر، َفَلمَّا اْنَفَتَل ِمْن َصَلتِِه أَْقَبَل َعلَْینَا 
َفْلَیْسَتْمِسْك  ْمَس  الشَّ اْفتََقَد  َمِن  اْلُسِلِمنَي،  َمَعاِشَر  فَقاَل:  اْلَكِريِم،  بَِوْجِهِه 
َهَرةَ َفْلَیْسَتْمِسْك  َهَرةِ ، َو َمِن اْفتََقَد الزُّ بِاْلَقَمِر، َو َمِن اْفتََقَد اْلَقَمَر َفْلَیْسَتْمِسْك بِالزُّ
َهَرةِ ،  ْمُس َو اْلَقَمُر، َو مَا الزُّ بِاْلَفْرَقَدْيِن. َفِقیل: يا َرُسوُل اهلل6 ما الشَّ
َهَرُة َو احْلََسُن َو  ْمُس َو َعِلیٌّ اْلَقَمُر َو َفاِطَمُة الزُّ َو مَا الَفَرْقَداِن؟ فقال: أَنَا الشَّ

احْلَُسنْيُ اْلَفْرَقَداِن َو ِكتَاُب اهلل َل يَْفرتَِقاِن َحتَّی َيِرَدا َعَليَّ احْلَْوَض«. )1(
-----------------------------------------------

1ـ العرائس )مخطوط(. ]رجوع بفرمایید به إحقاق الحق 24/ 250[.
در َمعاِنی االخبار شیخ صدوق این حدیث به دو طریق بصورتهای زیر آمده است:

صالح  بن  ظهیر  عن  المحاربی،  ابی جعفر  عن  المدینی،  جعفر  بن  علی  عن  البیهقی،  ابی جعفر  بن  احمد  )1(ـ 
العمری، عن یحیی بن تمیم، عن المعتمر بن سلیمان، عن ابیه، عن یزید الرقاشی، عن انس بن مالک، قال: »صلی 
بنا رسول اهلل6صالة الفجر، فلما انفتل من صالته اقبل علینا بوجهه الکریم، فقال: معاشر الناس، من افتقد 
الشمس فلیتمّسک بالقمر، و من افتقد القمر فلیتمّسک بالزهرة، و من افتقد الزهرة، فلیتمسک بالفرقدین. قیل: 
یا رسول اهلل، مالشمس و القمر و الزهره و الفرقدان؟ فقال: انا الشمس و علی القمر و فاطمه الزهرة و الحسن و 

الحسین الفرقدان، و کتاب اهلل الیفترقان حتی یردا علی الحوض«.
)2(ـ محمد بن َعمر ]و[ بن علی البصری، عن عبداهلل بن علّی الکرخی، عن محمد بن عبداهلل، عن أبیه، عن 
عبدالرزاق الصنعانی، عن معمر، عن الزهری، عن انس، قال: »صلی بنا رسول اهلل6 صالة الفجر، فلما انفتل 
من الصاله أقبل علینا بوجهه الکریم علی اهلل عزوجل، ثم قال: معاشر الناس، من افتقد الشمس فلیتمّسک بالقمر، 
انا الشمس،  بالفرقدین. ثم قال رسول اهلل:  و من افتقد القمر فلیتمّسک بالزهرة، و من افتقد الزهره، فلیتمّسک 
الحوض«.  یردا علّی  اهلل الیفترقان حتی  الفرقدان، و کتاب  الحسین  و  الحسن  و  الزهرة  فاطمة  القمر و  و علی 

)معانی االخبار / 114ـ 115(.

موضوع چهارم: اقتدا و توسل به حضرت زهرا3
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»روزی پیامبر اکرم با ما نماز صبح بجای آورد، و پس از فراغت از 

نماز روی مبارکش را به سوی ما گردانید: و فرمود: ای جماعت 

به ماه  باید  از دست بدهد، پس  مسلمانان، هر کس که آفتاب را 

تمسک جوید، و در فقدان ماه دست به دامان زهره شود، و اگر 

زهره را نیابد به دو ستاره ی فَْرقَدان پناه آورد. از پیامبر اکرم سؤال 

شد که یا رسول اهلل مقصود از آفتاب و ماه و زهره و فرقدان )دو 

فاطمه  و  ماه،  علی  آفتابم،  من  فرمود:  چیست؟  نورافشان  ستاره 

دو  خدا  کتاب  با  آنان  هستند.  حسنین  ستاره  دو  و  است  زهره 

دستاویز بشرند و همواره بهم پیوسته اند و هرگز از یکدیگر جدا 

نمی شوند تا در کنار حوض کوثر به من ملحق شوند«.

روایت فوق را ابو اسحاق ثَْعلَبی در عرائس نقل کرده است.

نََطنزی نیز در الَخصائص الَعلَویه این روایت را بدینگونه نقل می نماید که حضرت رسول 
فرمود:

اْلَقَمرَفاْطُلُبوا  َغاَب  َفِإَذا  اْلَقَمَر،  َفاْطُلُبوا  َغاَبْت  َفِإَذا  ْمَس،  الشَّ »اْطُلُبوا 
َهَرُة َفاْطُلُبوا اْلَفْرَقَدْيِن. ُقْلنَا: يَا َرُسوَل اهلل: َ َمِن  َهَرُة، َو ِإَذا َغاَبْت الزُّ الزُّ
َهَرُة؟ قاَل فاطمُة.  ْمُس؟ َقاَل: أَنَا. و َمِن اْلَقَمر؟ قاَل: َعِلٌی. َفَمِن الزُّ الشَّ

)1( .» ُقْلنا: َفَمِن اْلَفْرَقداِن؟ قاَل: احَلَسُن َو احْلَُسنْيُ

»آفتاب را بیابید، و اگر آفتاب غروب کرد، ماه را طلب کنید. در 

صورتی که ماه از نظرها پنهان شد، زهره را بطلبید، و اگر زهره 
-----------------------------------------------

مطین ج 2/ 16/ ح 361، شواهد التنزیل ج 2/ ح 922. 1ـ الخصائص العلویه، فرائدالسِّ
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ناپدید شد دو ستاره ی فَْرقََدین را بجویید. سؤال شد یا رسول اهلل 

هستند؟  کسانی  چه  فرقدین  و  زهره  و  قمر  و  شمس  از  مقصود 

و  حسن  و  است،  زهره  فاطمه  و  ماه،  علی  آفتابم،  من  فرمود: 

حسین دو ستاره فرقدان«.

یَر«)2( با عبارات دیگر از جابربن عبداهلل  فاء«)1( و »َحبیب السِّ این روایت را صاحب »َرْوَضة الصَّ

نقل کرده اند که حضرت رسول فرمود:

َغاَب  ِإَذا  ّو  بِاْلَقَمِر،  َفاْهَتُدوا  ْمُس  الشَّ َغاَبِت  َفِإَذا  ْمِس،  بِالشَّ »اْهَتُدوا 
َفِقیل:  بِاْلَفْرَقَدْيِن.  َفاْهَتُدوا  َهَرُة  الزُّ َغاَبِت  َفِإَذا  َهَرِة،  بِالزُّ َفاْهَتُدوا  اْلَقَمُر 
َمِن  أبی طالب،  بُن  َعِلٌی  اْلَقَمر؟  َمِن  أَنَا.  قاَل:  ْمُس؟  الشَّ َمِن  َرُسولَ اهلل  يا 

ْهَرُة؟ الزَّْهراءسلم اهلل علیها. َو اْلَفْرَقداِن؟ ُهَما احْلََسناِن«.)3( الزُّ

جابر  از  نیز  شیعه  دانشمندان  از  جمعی  را  بحث  مورد  روایت 
-----------------------------------------------

فاء« تألیف محمد بن خاوندشاه بن محمود معروف به میرخوانْد متوفای 903 یا 904  1ـ کتاب »َرْوَضة الصَّ
هجری می باشد.

به  معروف  شیرازی  همام الدین  بن  ِغیاث الدین  تألیف  بشر«  افراد  اخبار  فی  یر  السِّ حبیب  »تاریخ  کتاب  2ـ 
خواندمیر متوفای 941 هجری است.

همچنین  یر35/1.  السِّ حبیب  علی7،  بن  حسین  حضرت  احوال  ذیل  جزء3/  جلد1/  الصفاء  روضة  3ـ 
الحسین  مقتل  و   ،91 ح   /1 الُْمْستَقیَم«ـ  راَط  الصِّ »اْهِدنَا  آیه ی  ـ  التنزیل  شواهد  به:  بفرمایید  مراجعه 

.110  /1 خوارزمی 
ترجمه ی فارسی این روایت چنین است: پیامبر اکرم6 فرمودند: »راه راست را با خورشید بیابید؛ آنگاه 
که خورشید پنهان گردید راه راست را با ما بیابید؛ و آنگاه که ماه پنهان گردید راه راست را با ستاره ی زهره 
بیابید؛ و آنگاه که ستاره ی زهره پنهان شد راه راست را با دو ستاره ی فرقدین بیابید. به رسول خدا عرض شد 
ابیطالب.  که: یا رسول اهلل منظور از خورشید چیست؟ فرمود: منظور من هستم. ماه کیست؟ فرمود: علی بن 

زهره کیست؟ فرمود: زهرا، و فرقدین نیز حسنین می باشند«.
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در  نیز  صدوقرحمة اهلل علیه  شیخ  کرده اند.)1(  نقل  عبداهلل  بن 
که  تفاوت  این  با  است  ذکرنموده  را  حدیث  این  معانی االخبار  
در اکثر  »اِقْتَدوا« آورده است.)2(  »اِْهتَدوا« کلمه ی  بجای کلمه ی 
این  با  پیامبر  منقول است گفتار  از شیعه و سنی  این روایات که 
جمله خاتمه می یابد: »کتاب خدا و عترت من بهم پیوسته است 

-----------------------------------------------
1ـ معانی االخبار / 114ـ 115، امالی طوسی 2/ 130، 131، بحاراالنوار 24/ 74، 75.

شیخ طوسی در امالی روایت جابر را با عباراتی آورده است که نظر به اهمیتی که دارد ما آن را در اینجا عینااً 
نقل می کنیم:

»جماعة، عن ابی المفضل، عن الحسن بن علی بن زکریا، عن محمد بن صدقه، عن موسی بن جعفر، عن ابیه، 
عن جده، عن جابراالنصاری، قال: صلی بنا رسول اهلل 6صالة الفجر، ثم انفتل و أقبل علینا یحّدثنا، ثم قال: 
ایها الناس، من فقد الشمس فلیتمّسک بالقمر، و من فقد القمر فلیتمّسک بالفرقدین. قال: فقمت أنا و أبوایوب 
النصاری و معنا انس بن مالک، فقلنا: یا رسول اهلل من الشمس؟ قال: أنا. فاذا هو6 قد ضرب لنا مثالاً، فقال: 
اّن اهلل تعالی خلقنا، فجعلنا بمنزله نجوم السماء کلما غاب نجم طلع نجم، فانا الشمس، فإذا ذهب بی فتمّسکوا 
بالقمر. قلنا. فمن القمر؟ قال: أخی و وصیّی و وزیری و قاضی دینی و أبو ولدی و خلیفتی فی أهلی علّی بن 
أبی طالب. قلنا: فمن الفرقدان؟ قال: الحسن والحسین. ثم مکث ملیّا، فقال: هوالء و فاطمه و هی الزهرة عترتی 

و اهل بیتی، هم مع القرآن، الیفترقان حتی یردا علی الحوض«. )امالی طوسی 2/ 130، 131(.
یعنی: جابر روایت می کند که »رسول خدا نماز صبح را با ما خواند و پس از اتمام نماز رو به ما نمود و با 
ما سخن گفت. حضرت فرمود: ای مردم، هرکس که خورشید را از دست دهد باید به ماه تمسک جوید، و 

هرکس ماه را از دست دهد باید به فَْرقَدان متمسک شود.
جابر می گوید: من و ابوایوب انصاری برخاستیم ـ انس بن مالک نیز بود ـ به پیامبر عرض کردیم: ای رسول 
پیامبر برای ما مثالی زد، فرمود: خدای  از خورشید چیست؟ فرمود: خورشید، من هستم؛ آنگاه  خدا منظور 
پنهان گردد ستاره ی  داد، هرگاه ستاره ای  قرار  بمنزله ی ستارگاه آسمان  را  ما  نمود؛ آنگاه  را خلق  ما  تعالی 
دیگری طلوع می نماید؛ پس )بدانید که( من خورشیدم و آنگاه که من رفتم به ماه متمسک گردید. گفتیم: 
پدر فرزندان  ُدیُون من و  پرداخت کننده ی  برادر و وصی و وزیر و  ماه،  پیامبر فرمود:  ماه کیست؟  از  منظور 
من و جانشین من در میان خاندانم یعنی علی بن ابی طالب می باشد. گفتیم: منظور از فَْرقَدان چیست؟ فرمود: 
ـ که زهره  فاطمه  و  آنان  فرمود:  نمود و سپس  پیامبر لحظه ای درنگ  منظور حسن و حسین هستند. آنگاه 
می باشد ـ خاندان و اهل بیت من هستند؛ آنان با قرآنند، و قرآن و اهل بیت من تا )روز قیامت که( بر من در 

کنار حوض )کوثر( وارد می گردند از یکدیگر جدا نمی شوند.

2ـ معانی االخبار / 114ـ 115.
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-----------------------------------------------
1ـ العرائس )مخطوط(، امالی طوسی 2/ 130، 131، معانی االخبار / 114ـ 115، بحاراالنوار 24/ 74ـ 76.

به همین  نیز  از انس بن مالک و جابر بن عبداهلل انصاری بود روایتی  به نقل  بر روایات فوق که  2ـ  عالوه 
مضمون از جناب سلمان نقل است که صاحب کفایه الثر آن را بدینگونه نقل می نماید:

عباس  بن  الحسن  بن  عبداهلل  بن  احمد  بن  محمد  ابوعبداهلل  و  المطلب  بن  عبداهلل  بن  محمد  »حدثنا 
قال: حدثنا إسرائیل بن یونُس  الیمانی عن إدریس بن زیاد،  قاال: حدثنا ]محمد بن[ الحق  الجوهری، جمیعااً 
بیعی، عن جعفر بن الزبیر، عن القاسم ]بن سلیمان[، عن سلمان الفارسی رضی اهلل عنه قال:  بن ابی اسحاق السَّ
فی  اوصیکم  المغیب،  الی  منطلق  و  قریب  عن  عنکم  راحل  انی  الناس،  معاشر  رسول اهلل6فقال:  خطبنا 
افتقد  من  الناس،  معاشر  النار.  فی  أهلها  و  ضاللة  کل  و  ضاللة  بدعة  کل  فإن  والبدع،  إیاکم  و  اً،  خیرا عترتی 
بالنجوم  فلیتمّسک  الفرقدین  افتقد  بالفرقدین، و من  فلیتمّسک  القمر  افتقد  بالقمر، و من  فلیتمسک  الشمس 
الزاهرة بعدی، اقول قولی و أستغفر اهلل لی و لکم. قال: فلما نزل عن المنبر6 تبعته حتی دخل بیت عائشة، 
فدخلت علیه قلت: بأبی أنت و أمی یا رسول اهلل، سمعتک تقول: إذا افتقدتم الشمس فتمسکوا بالقمر، و إذا 
افتقدتم القمر فتمّسکوا بالفرقدین، و اذا افتقدتم الفرقدین فتمسکوا بالنجوم الزاهرة، فما الشمس؟ و ما القمر؟ 
به  فتمسکوا  افتقدتمونی  فإذا  فعلّی،   القمر  أما  و  فأنا،  الشمس  أمّا  فقال:  الزاهرة؟  النجوم  ما  و  الفرقدان؟  ما  و 
بعدی و أمّا الفرقدان فالحسن و الحسین، فاذا افتقدتم القمر فتمسکوا بهما، و اما النجوم الزاهرة فاالئمة التسعه 
التاسع مهدیّهم. ثّم قال: إنّهم هم الوصیاء و الخلفاء بعدی، ائمة أبرار، عدد أسباط  من صلب الحسین7 و 
یعقوب و حوارّی عیسی. قلت: فسّمهم لی یا رسول اهلل، قال: اّولهم و سیّدهم علی بن ابی طالب، و سبطای، و 
بعدهما زین العابدین علی بن الحسین، و بعده محمد بن علی باقر علم النبیّین، و جعفر الصادق ابن محمد، و 
ابنه الکاظم سّمی موسی بن عمران، والذی یقتل بأرض خراسان علی ابنه، ثم ابنه محمد، و الصادقان علی و 
الحسن، و الحجة القائم المنتظر فی غیبته، فإنهم عترتی من دمی و لحمی، علمهم علمی، و حکمهم حکمی، 

من آذانی فیهم فال أناله اهلل تعالی شفاعتی«. )کفایه االثر /40ـ 42(.
مردم، من  ای  فرمود:  در آن  و  نمود  ما سخنرانی  برای  فارسی می گوید: روزی رسول خدا  یعنی: »سلمان 
بزودی از میان شما بسوی )عالم( غیب خواهم رفت، به شما وصیت می کنم که با خاندان من بخوبی رفتار 
نمایید، از بدعتها بپرهیزید که هر بدعتی، گمراهی و ضاللت است و اهل هر ضاللتی جایگاهش آتش است. 
ای مردم، هرکس که خورشید را از دست داد باید به ماه متمسک شود، و هر کس که ماه را از دست داد باید 
به فرقدان تمسک نماید، و هرگاه که فرقدان را از دست داد باید به ستارگان درخشان بعد از من متمسک 

گردد. سخنم را می گویم و از خداوند برای خودم و شما طلب مغفرت می نمایم.
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به  کوثر  حوض  کنار  در  تا  نمی شوند  جدا  یکدیگر  از  هرگز  و 
بسیار فوق العاده  این مطلب موضوع  من ملحق شوند«)1( و خود 

و مهمی است.)2(
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از روایات مذکور کامالاً روشن است که حضرت صدیقه سالم اهلل علیها در مراتب و مناقب 

گفته شده، هم ردیف رسول اکرم، امیرالمؤمنین و حسنین: است و در مقام تمسک، اهتدا 

و اقتدا همانند آنان می باشد، و اگر در والیت عصمت نظیر پیامبر اکرم، علی، و حسنین نبود، 

امر هدایت یافتن، و پیروی مردم از او و توسل هر بشری در مشکالت به او، کاری بیهوده و 

گزاف می بود. حضرت زهرا3یکی از ذخائری است که حضرت رسول اکرم6 بعد از 

خود باقی گذاشته است و در این باره می فرماید:
»--

-----------------------------------------------
--«

سلمان می گوید: آنگاه که پیامبر از منبر پایین آمدند به دنبال حضرت رفتم تا به منزل عایشه داخل گردید، 

من نیز داخل گردیدم و به پیامبر عرض کردم: ای رسول خدا پدر و مادرم بفدایت باد، شنیدم که فرمودی: 

»هر کس که خورشید را از دست داد باید به ماه متمسک شود، و هر کس که ماه را از دست داد باید به فرقدان 

تمسک نماید، و هرگاه که فرقدان را از دست داد باید به ستارگاه درخشان بعد از من متمسک گردد«، منظور 

شما از خورشید و ماه و فرقدان و ستارگان درخشان چیست؟ پیامبــر فرمودند: خورشــید، من هستم و ماه،

علی است؛ آنگاه که مرا از دست دادید پس از من به او متمسک گردید. فرقدان نیز حسن و حسین هستند، 

آنگاه که ماه را از دست دادید به آن دو متمسک شوید؛ ستارگاه درخشان نیز نه امامی هستند که از فرزندان 

من  از  بعد  خلفای  و  اوصیاء  آنان  فرمودند:  سپس  پیامبر  است.  ایشان  مهدی  آنان  نهمین  و  می باشند  حسین 

می باشند؛ آنان امامانی نیک به تعداد فرزندان یعقوب و حواری عیسی هستند. سلمان می گوید: عرض کردم: 

یا رسول اهلل نام آنان را ذکر بفرمایید. حضرت نیز نام آنان را برای من ذکر فرمودند و گفتند: اولین آنان که آقا و 

سرور آنان می باشد علی بن ابی طالب است، سپس دو نوه ی من )حسن و حسین(، و پس از آن دو زین العابدین 

علی بن حسین، و بعد از او محمد بن علی باقر علم انبیاء، و جعفر صادق فرزند محمد، و فرزندش کاظم که 

به نام موسی بن عمران نامیده می شود، و فرزندش علی که در سرزمین خراسان به قتل خواهد رسید، و پس از 

او فرزندش محمد، و سپس، آن دو )امام( صادق یعنی علی و حسن، و بعد از آنان حجت قائم که در غیبتش 

به انتظار او می نشینند؛ اینان عترت )و خانداِن( من هستند و از خون و گوشت من می باشند؛ علم آنان بمانند 

علم من، و حکم آنان بمانند حکم من است، کسی که مرا ـ با آزار آنان اذیت می نماید ـ خداوند با شفاعت من 



143 /

-----------------------------------------------
1ـ این روایت که به حدیث »ثََقلَیْن« مشهور است با عبارات مختلفی بیان گردیده است و در تواتر آن هیچ 

تردیدی نمی توان نمود. ما ذیالاً به بعضی از مصادر این روایت از کتب عامه اشاره می نماییم:
صحیح مسلم ـ کتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل علی بن ابی طالب ـ ج 1873/4/ ح 2408، صحیح 
ِترِمذی ـ کتاب المناقب، باب 32 مناقب اهل بیت النبی ـ ج 5 /662 / ح 3786، طبقات الکبری 2/ 194، مسند 
 ،431 ج2/  ـ  القرآن  قرأ  من  فضل  باب  القرآن،  فضائل  کتاب  ـ  دارمی  سنن   ،367  ،366  /4 حنبل  بن  احمد 
ابن کثیر  206، تفسیر   ،205  /7 نة  السُّ ُدَررالسمطین/232، شرح  533، نظم   ،148  ،109 المستدرک3/   ،432
272ـ  104، فرائدالسمطین 2/  113، ذخائرالعقبی/ 16، مناقب ابن مغازلی/ 234، 235، مقتل الحسین 1/   /4
275/ ح 538، 539، اسد الغابه 2/ 12، شرح العقیده الطحاویه 2/ 737، 738، احیاء المیت / 114، الصواعق 
المحرقه/ 224، 229، 230، مجمع الزوائد 9/ 163، الدرالمنثور 2/ 60، ج 6/ 7، 306، ینابیع الَمَوّده/ 30، 38، 

.183 ،370 ،41

»ِإنِّي ُمَلٌِّف ِفیُكُم الثََّقَلنْيِ ِكتَاَب اهلل َو ِعرْتَِتي«. )1(
»من در میان شما دو وزنه ی سنگین باقی می گذارم، کتاب خدا 

و خاندان من«.

و حضرت صدیقهسالم اهلل علیها یک تن از عترت پیامبر، و زهره ای است که در مدار عصمت 

و والیت، با شمس و قمر و فَْرقََدین هم رتبه و هم درجه است، اگر چه نور شمس و قمر بر نور 

زهره غلبه دارد و با وجود خورشید و ماه نمی توان نور زهره را مشاهده کرد، و گویی پیامبر 

اکرم با تقدم و تأّخر اسامی پنج تن در همه ی روایات و با ترتیب مشخص و معین می خواهد 

بیان فرماید که امیرالمؤمنین7 از زهرا 3 افضل است، و مقام زهرا تالی و بالفاصله بعد از 

امیرالمؤمنین است و اگر چنین نبود، شایسته بود که اول نام حضرت زهرا ذکر شود.

ترتیب اسماء پنج تن، در آسمانها، در عرش، در کرسی، در جنت و در سایر مواقف که 

نوشته شده و یا مورد خطاب خدایی بوده اند به همین سبک و نسق بوده است. رسول خدا در 

هر جا که سخن از پنج تن است، ابتدا نام خودش را ذکر می کند، بعد امیرالمؤمنین و سپس 

حضرت صدیقه را، و در تمام اخبار و احادیث این ترتیب اسماء مراعات شده است، لذا معلوم 

امیرالمؤمنین است، اگر  از  بعد  تالی و بالفاصله  می شود که مقام حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
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با  یکسانند،  و  هم درجه  هم ردیف،  شد،  گفته  که  مطالبی  و  فضائل  و  مناقب  در  تن  پنج  چه 

باشد، ولی  با هم اختالف داشته  این مقام آنان در مراتب و مدراج دیگر ممکن است  وجود 

آنچه محققااً از ترتیب اسامی آنها در کالم پیامبر می توان استفاده کرد، این است که رسول 

اکرم دارای عالیترین مقام، و امیرالمؤمنین پس از پیامبر، و حضرت زهراسالم اهلل علیها بعد از او، 

حسنین پس از فاطمه، صاحب واالترین مقام در جهان آفرینش هستند.

و ما این مطلب را نیز ثابت خواهیم کرد که حضرت زهرا3 از یازده امام دیگرافضل تر 

و برتر می باشد، و اگر جز این یک منقبت، فضیلت دیگری در شأن او نبود، همین برای اثبات 

مقام والیت آن حضرت کافی بود. پیامبر اکرم برای امت خود، نمونه ها و یادگاریهای پاینده ای 

بعد از خودش بر جای نهاده است: یادگاریهایی که در هر زمان و مکان، در زمینه های علمی، 

عملی، تمسکی، اقتدایی، و اهتدایی و... جوابگوی جمیع نیازهای بشری باشند.

عبارت  به  است،  مشترک  و  سهیم  مذکور  شئون  تمام  در  صدیقهسالم اهلل علیها  حضرت 

دیگر چنان که علی بن ابی طالب مقتدای ما، هادی ما، رهنمای ما، و ولّی ماست، عینااً حضرت 

زهراسالم اهلل علیها نیز همانگونه است، نه تنها برای ما مسلمانان، بلکه برای جمیع بشر از اولین 

و آخرین.
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موضوع پنجم: 
جنگ و یا صلح با زهرا3 مانند جنگ و صلح با پیامبر و علی و حسنین: است

حضرت  که  است  این  از  عبارت  است،  مهم تر  دیگر  موضوع های  از  که  پنجم  موضوع 
یا  و  »جنگ  و  است،  حسنین:  و  امیرالمؤمنین  شریک  والیت  مقام  در  زهراسالم اهلل علیها، 
صلح با فاطمه و دوستی و دشمنی نسبت به او« عینااً همانند »حرب و یا سلم با علی و حسنین، 
و حب و یا بغض نسبت به آنان« است. )روایاتی که در این خصوص نقل گردیده است به 

شرح زیر است(:

1ـ زید بن اَْرقَم از رسول اکرم6 چنین روایت می کند:
لَِْن  َحْرٌب  أَنَا  احْلَُسنْيِ:  َو  احْلََسِن  َو  َفاِطَمَة  َو  ِلَعِليٍّ  اهلل  َرُسوُل  »َقاَل   

َحاَرَبُكْم َو ِسْلٌم لَِْن َسالََُكْم«.
»پیامبر اکرم خطاب به علی، فاطمه، حسن و حسین فرمود: من، با هر 
کسی که با شما در جنگ باشد، در جنگم، و هر کسی که با شما از 

در صلح و آشتی درآید، من نیز با او در صلح و صفا خواهم بود«.

لَِْن  َحْرٌب  می فرمود:»أَنَا  حضرت  آن  گاه  است؛  شده  نقل  مختلف  عبارات  با  روایت  این 
لَِْن  َحْرٌب  َو  َسالَُْتْم  لَِْن  ِسْلٌم  »أَنَا  فرماید:  چنین  دیگر  موقع  در  َساَلَُهْم«،  لَِْن  ِسْلٌم  َو  َحاَرَبُكْم 
َحاَرْبُتْم.«، و در جای دیگر می فرماید: »أَنَا َحْرٌب لَِْن َحاَرْبُتْم َو ِسْلٌم لَِْن َسالَُْتم«، یا اینکه می فرماید: 

»أَنَا َحْرٌب لَِْن َحاَرَبُكْم َو ِسْلٌم لَِْن َسالََُكْم«.

تبریزی)1( در مشکاة  بََغوی در مصابیح، خطیب  را حاکم در مستدرک،  این حدیث شریف 
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1ـ ابوعبداهلل ولی الدین محمد بن عبداهلل عمری معروف به خطیب تبریزی متوفای بعد از 737 هجری. وی از 
علمای حدیث است و از تحریر کتاب معروف »مشکاة المصابیح« خود در سال 737 هجری فارغ گردیده است. 

ِزِرْکلی تاریخ وفات وی را سال 741 هجری ثبت نموده است. )االعالم 6/ 234، معجم المولفین 3/ 437(.
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در  طبری  الدین  محب  النهایه،  و  البدایة  در  کثیر)1(  ابن  القرآن،  احکام  در  َجّصاص  المصابیح، 
ذخائر العقبی، ابن اثیر)2( در اسد الغابه، ِتْرِمذی)3( در جامع صحیح، ابن َعساِکر در تاریخ شام، ابن 
ماَجه)45( در سنن، ابن َصبّاغ در فصول، طبرانی در معجم، و جمعی دیگر از علمای شیعه و سنی 

نقل کرده اند.)5(
-----------------------------------------------

1ـ حافظ عمادالدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی قیسی دمشقی متوفای 774 هجری. ابن حجر عسقالنی 
َرر الکامنه و همچنین در کتاب انباء الغمر از او تجلیل فراوان نموده و ذهبی از وی بعنوان محدثی  در کتاب الدُّ
صاحب فتوا یاد کرده است. ابن حبیب درباره ی او می گوید: »ریاست در علم تاریخ و حدیث و تفسیر به او 
منتهی می گردد«. کتاب معروف البدایة و النهایه از جمله آثار معروف اوست. )الغدیر 1/ 126، الدرر الکامنه1/ 

373، انباء الغمر 1/ 45(.

2ـ حافظ عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن عبدالکریم شیبانی معروف به ابن اَثیر َجَزری متوفای 
630 هجری. وی مولف کتاب معروف »الکامل فی التاریخ« و »اُُسد الغابَه« می باشد. َذَهبی از وی با عناوینی چون 
»امام« و »عالمه« و »اخباری« و »ادیب« یاد می نماید و می گوید: »منزل ابن اثیر ماوای طالبان علم بود«. ابن خلکان 
درباره ی او می گوید: »ابن اثیر در حفظ حدیث و شناخت مطالب مربوط به آن، امام بوده و در خصوص تاریخ 

قدما و متاخرین حافظ می باشد«. )الغدیر 1/ 119، سیر اعالم النبالء 22/ 353، تذکره الحفاظ 4/ 1399(.

3ـ حافظ محمد بن عیسی بن َسوَرة بن موسی بن َضحاک ُسلمی ترمذی ابوعیسی متوفای 279 هجری.
)ثقات  دارند.  نظر  اتفاق  او  وثاقت  در  عامه  علمای  و  می باشد  سته  صحاح  کتب  از  یکی  وی  سنن  کتاب 
387، البدایه و  250، تهذیب التهذیب 9/  270، تهذیب الکمال 26/  ابن حبان153/9، سیر اعالم النبالء 13/ 

النهایه 11/ 77(.

4ـ حافظ ابوعبداهلل محمد بن یزید ربعی معروف به ابن ماجه قزوینی متوفای 273 هجری.
وی نویسنده ی کتاب »السنن« است که یکی از صحاح سته محسوب می شود. ابن ماجه در تفسیر و تاریخ نیز 
تالیف دارد. وی به عراقین )بصره و کوفه( و بغداد و مکه و شام و مصر و ری مسافرت نموده و محضر مشایخ 
حدیث را در این بالد درک کرده است. ابویعلی درباره ی او می گوید: »ابن ماجه موثقی بزرگ است و توثیق او 
مورد اتفاق همگان می باشد، او کسی است که به وی )و روایاتش( می توان احتجاج نمود«. )سیر اعالم النبالء 

13/ 277، تذکرة الحفاظ 2/ 636، تهذیب الکمال 27/ 40، تهذیب التهذیب 9/ 530، شذرات الذهب 2/ 64(.

5ـ  معجم کبیر طبرانی ج 3/ 40/ ح 2619، 2620، معجم اَْوَسِط َطبَرانی ج 3/ 407- 408/ ح 2875، ج 6/ 8- 9/ 
ح 5011، ج 8/ 128/ ح 7255، سنن ابن ماجه ج52/1، مستدرک حاکم ج 3/ 149، البدایة و النهایه ج 40/8، ذخائر 
العقبی/ 23، اُُسد الغابه 3/ 11، 5/ 523، سنن ترمذیـ  کتاب المناقب، باب فضل فاطمة بنت محمدـ  699/5، االصابه 
3/ 175، 176، تاریخ بغداد 7/ 137، تلخیص المستدرک 149/3، تاریخ مدینه دمشق )ط دارالفکر( 218/13، 14/ 

157، 158، الریاض النضره 3/ 154، الصواعق المحرقه / 282، فرائد السمطین ج 2/ 38/ ح 372، 
»--
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2 ـ زید بن ارقم در روایت دیگری می گوید:
»ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل َو ُهَو ِف احْلُْجَرةِ، ُيوَحی ِإلَْیِه َو َنُْن نَْنَتِظُرُه َحتَّی اْشَتدَّ 
احْلَرُّ َفَجاَء َعِليُّ ْبُن أَِبي َطاِلٍب، َو َمَعُه َفاِطَمُة َو احَلَسٌن َو احُلَسنْيٌ:، 
َفَقَعُدوا ِف ِظلِّ َحائٍِط يَْنَتِظُروَن َرُسوُل اهلل َفَلمَّا َخَرَج َرُسوُل اهلل6  
َرآُهْم َفأَتَاُهْم، َو َوَقْفنَا َنُْن َمَكانَنَا، ُثمَّ َجاَء ِإلَْینَا َو ُهَو ُيَظلُِّلُهْم بَِثْوبِِه ُمِْسكاً 
ِبَطَرِف الثَّْوِب َو َعِليٌّ ُمِْسٌك ِبَطَرِفِه اْلَخِر، َو ُهَو يَُقوُل: اللَُّهمَّ إِنِّي ُأِحبُُّهْم 
َفَأِحبَُّهْم، اللَُّهمَّ إِنِّي ِسْلٌم لَِْن َساَلَُهْم، َو َحْرٌب لَِْن َحاَربَُهْم، َفَقاَل َذِلَك 

َثَلَث َمرَّاٍت«. )1(
منتظر  ما  و  شد،  نازل  وحی  که  بودیم  اکرم  پیامبر  همراه  »روزی 
اتمام وحی بودیم تا آن حضرت از اتاق خارج شود، هوا بشدت 
گرم شده بود، در آن هنگام علی بن ابی طالب و همراه او فاطمه، 
از راه رسیدند و در سایه ی دیواری  حسن و حسین سالم اهلل علیهم 
بحال انتظار نشستند، تا نزول وحی به پایان رسد و حضرت رسول 
از حجره بیرون آید. وقتی که پیامبر اکرم از اطاق خارج گردید، 
نظر مبارکش بر علی و فاطمه و حسنین: افتاد، حضرت به نزد 
آنان رفتند و ما در حالی که بجای خود ایستاده بودیم، دیدیم که 
حضرت رسول لباس )عبای( خودش را بر باالی سر آنان سایبان 
کرد، با دست مبارکش از یکطرف عبا گرفته بود، و طرف دیگرش 
در دست علی بود که در زیر عبا جای داشت. آنگاه پیامبر چنین 
دوستشان  نیز  تو  پس  می دارم  دوست  را  اینان  من  خدایا،  فرمود: 

-----------------------------------------------
--«

کفایة الطالب / 188، 189، کنز العمال ج 12/ 96/ ح 34159، منتخب کنز العمال 5/ 92، مقتل الحسین خوارزمی 
1/ 61، 99، مناقب خوارزمی /91، الفصول المهمه / 26، َدّر السحابه / 269، ینابیع الموده/35، 165، 172، 194، 

.370 ،309 ،294 ،261 ،230 ،229
از جمله مصادر شیعی نیز می توان به کتابهای امالی طوسی345/1، کشف الغمه/ 28، 158، بشارةالمصطفی/178، 

بحاراالنوار 37/ 43، 78، 79، 82، 43/ 306 مراجعه نمود.

1ـ شرح نهج البالغه 3/ 207، 208.
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باشد، من در  اینان در صلح و صفا  با  با هر کس که  بارالها،  بدار، 
صلح و آشتی هستم و هر کس که با این چهار تن بجنگد من نیز با 

او در جنگ خواهم بود، و این کلمات را سه بار تکرار نمود«.

3ـ  روایت دیگری به این شرح از ابوبکر نقل شده است که می گوید:
»َرأَيُت َرسولَ اهلل َخیَّم َخْیَمًة َو ُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلی َقْوٍس َعَربِیٍَّة َو ِف اْلَْیَمِة 
َعِليٌّ َو َفاِطَمُة َو احْلََسُن َو احْلَُسنْي، َفقاَل: َمْعَشَر الُْْسِلِمني، أَنَا ِسْلٌم لَِْن 
ِإلَّ  ُیِبُُّهْم  َل  َوالُهْم،  لَِْن  َوِليٌّ  َحاَربَُهْم  لَِْن  َحْرٌب  اْلَْیَمِة،  أَْهَل  َساَلَ 

َسِعیُد اْلَدِّ َطیُِّب اْلَْوِلِد َو َل ُيْبِغُضُهْم ِإلَّ َشِقيُّ اْلَدِّ َرِديُء اْلِوَلَدةِ.« )1(
»روزی پیامبر اکرم را دیدم که خیمه ای برپا کرد و بر یک کمان 
حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  خیمه،  آن  در  نمود.  تکیه  عربی 
ای  گفت:  و  فرمود  حاضرین  به  رو  حضرت  آن  داشتند.  حضور 
مسلمانان بدانید، هرکسی که با اینان در صلح و صفا باشد من نیز با او 
در سلم و آشتی هستم؛ و هر کس با اینان به جنگ خیزد، من هم با او 
در جنگ خواهم بود؛ من دوستدار کسی هستم که اینان را دوست 
بدارد، دوست نمی داردشان مگر آن خوشبخت و سعادتمندی که 
از دامانی پاکیزه بوجود آمده است؛ و دشمن نمی داردشان مگر آن 

شخص بدبختی که از آلوده دامنی زاییده شده باشد«.
این روایت را حافظ طبری نیز در ریاض النضره ذکر کرده است.

4ـ ُصبَیْح )2( می گوید:
، َفَجَلُسوا  »ُكْنُت بِباِب النَِّبّی6 َفجاءَ َعِلٌی َو فاِطَمُة َواحْلََسُن َواحْلَُسنْيُ
ناِحَیًة، َفَخَرَج َرُسولُ اهلل6إِلَْینا َفقاَل: إنكْم َعلی َخرْيٍ، َو َعلَْیه ِكساٌء 

َخْیَبِى، َفَجلََّلُهْم بِِه َو قاَل: أَنَا َحْرٌب لَِْن َحاَرَبُكْم ِسْلٌم لَِْن َسالََُكم .« )3(
-----------------------------------------------

1ـ  الریاض النضره 3/ 154، فرائد السمطین ج 2/ 40/ ح 373، مناقب خوارزمی / 211.
2ـ صبیح مولی ام سلمه از کسانی است که علمای عامه وی را در عداد صحابه ذکر کرده اند. )اُُسد الغابه 3/ 11، 

االصابه 3/ 175(.
»--
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»روزی در انتظار پیامبر اکرم بر در خانه ی آن حضرت بودم که علی، 
فاطمه،حسن و حسین از راه رسیدند و در کناری نشستند. وقتی که 
رسول خدا از خانه خارج گردید خطاب به آنان فرمود: شما پیوسته در 
خیر هستید؛ و سپس عبای خیبری خودش را بر سر آنان سایبان کرد و 
فرمود: من، با هر کسی با شما بجنگد، در جنگ هستم، و با هر کسی 

که با شما در صلح و صفا باشد من نیز در سلم و آشتی می باشم«.

روایت فوق را طبرانی در المعجم االوسط، جصاص در احکام القرآن، هیثمی در مجمع، 
ابن اثیر در اسد الغابه، ابن حجر در اصابه و عده ای دیگر از دانشمندان نقل کرده اند.

5 ـ  ابوهریره می گوید:
أَنَا َحْرٌب لَِْن  َفقاَل:   ، َواحْلَُسنْيُ َواحْلََسُن  َو فاِطَمُة  َعِلٌی  النَِّبُی إىل  »نََظَر 

َحاَرَبُكْم َو ِسْلٌم لَِْن َسالََُكم«.)1(
»پیامبر اکرم نظر به سوی علی، فاطمه، حسن و حسین افکند و سپس 
فرمود: من، با هر کسی که با شما بجنگد در ستیزم؛ و با هر کسی که 

با شما در سلم و آشتی باشد من نیز در صلح و صفا هستم«.

-----------------------------------------------
--«

175، تهذیب الکمال 13/  11، االصابَه 3/  الغابه 3/  408/ ح 2875، اسد   -407 3ـ  المعجم االوسط ج 3/ 
113، َمجمع الّزوائد 9/ 169.

َطبَرانی این حدیث را ـ به همین گونه که از صبیح در متن آمده ـ در معجم اوسط نقل کرده و سپس می گوید: 
اَْرقَم نسبت داده است. )روایت سدی را که طبرانی به آن اشاره  ُسّدی این روایت را از قول صبیح به زید بن 
می نماید در این مصادر می توانید ببینید: سنن ابن ماجه ـ باب 11ـ  ج 1/ 52، اسد الغابه 3/ 11، 5/ 523، کفایة 

الطالب / 188(.

تلخیص   ،137  /7 بغداد  223،تاریخ   ،40  /8 ج  النهایه  و  البدایة   ،2621 ح   /40  /3 ج  طبرانی  کبیر  معجم  1ـ 
المستدرک 3/ 149، مستدرک حاکم ج 3/ 149، سنن ترمذی ـ کتاب المناقب، باب فضل فاطمه بنت محمدـ 
ج 5/ 699، سنن ابن ماجه 1/ 52، کفایة الطالب / 189، مجمع الزوائد 9/ 169، مسند احمد بن َحنْبَل ج 2/ 442، 
مناقب مغازلی ص 64، تاریخ مدینة دمشق )ط دار الفکر(  13/ 218، مقتل الحسین خوارزمی 1/ 61، 99، مناقب 

خوارزمی/ 90، 91، کنز العمال 12/ 97/ ح 34164، منتخب َکنْْز العمال 5/ 92، 6/ 216، ینابیع الموده /261.
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این حدیث شریف را حاکم در مستدرک، خطیب در تاریخ بغداد، 
امام حنابله در مسند، َهیْثَمی در مجمع، ابن عساکر در تاریخ دمشق، 
و طبرانی در معجم آورده اند. همچنین عده ای از دانشمندان شیعه 

آن را روایت نموده اند. )1(

روایاتی که تحت عنوان موضوع پنجم ذکر شد بسیار جای تامل، دقت و بررسی دارد، و باید 
توجه داشت: بشری که در حال غضبش، در هنگام انبساط و فرحش، در موقع رنج و گرفتاریش، در 
زمان سرور و نشاطش و خالصه در جمیع اطوار و حاالتش صاحب اختیار، مطاع و مقتدای همه ی 
مردم باشد؛ و تمام افراد بشر موظف به خضوع و تسلیم در برابر او باشند؛ و محبت به او دوستی با 
پیامبر، و دشمنی با او خصومت با رسول خدا، و اطاعت از او اطاعت از پیامبر، و صلح با او، سلم و 
آشتی با رسول خدا باشد؛ تحقیقااً اگر در صفات، هم ردیف پیامبر نباشد، هرگز این احکام درباره ی 
او جاری نمی شود، و به عبارت دیگر فردی که در ملکات انسانی، در فضائل و مکارم اخالقی، 
در صفات نفسانی، و خالصه در جمیع حاالت و شئون بشری طوری باشد که هرگز کوچکترین 
خالفی از او سر نزند، و همه ی مردم به فرمان خدا و رسولش مأمور به اطاعت و خضوع و تسلیم در 

برابر او باشند، معقول نیست که در صفات هم ردیف و همتای پیامبر اکرم نباشد.
بلی، آن انسانی که هرگز کلمه ای، حرفی، حرکتی ـ در هیچ مورد ـ جز به فرمان و اجازه ی 
خدا از ا و صادر نشود، و جز در راه محبت و رضای پروردگار قدمی برندارد، و پیوسته در گفتار 
و کردار و در تمام حاالتش، محدود و متعهد و مقید به امر خدا باشد تنها او شایسته است که 
پیامبر اکرم صلح با او را، سلم و آشتی با خودش بداند و جنگ با او را ستیز با خودش بحساب 
آورد؛ و کامالاً روشن است که فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیها صاحب آن نفس پاک انسانی، و آن 
همه صفات ربانی، یقینااً باید در شئون والیت هم ردیف و هم درجه و یکسان با پیامبر اکرم، علی 

و حسنین: باشد.

-----------------------------------------------
1ـ  از میان کتب شیعه می توان به: العمده / 51، و بحاراالنوار 22/ 141 اشاره نمود.
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-----------------------------------------------
1ـ عباراتی که از این قسمت روایت ذکر نگردیده چنین است:

»... فایما امراة صلّت فی الیوم و اللیلة خمس صلوات، و صامت شهر رمضان و حجت بیت اهلل الحرام، و زکت 
مالها، و اطاعت زوجها، و والت علیا بعدی دخلت الجنه بشفاعة ابنتی فاطمه، و انها...«.

موضوع ششم: 
فاطمه3 سیده ی زنان عالم می باشد و دوستی و دشمنی با او 

مانند دوستی و دشمنی با پیامبر6 است

موضوع ششم از مناقب مشترک حضرت زهرا با پیامبر اکرم و امیرالمومنین و حسنین:، 
تقریبااً نظیر آن فضائلی است که در موضوع پنجم بیان شد.

ابن عباس روایت می کند:
َفاِطَمُة  َو  َعِليٌّ  ِعْنَدُه  َو  َيْوٍم  َذاَت  َجاِلساً  َكاَن  َرُسوَل اهلل6  »ِإنَّ 
: َفَقاَل: اللَُّهمَّ ِإنََّك تَْعَلُم َأنَّ َهُؤَلِء أَْهُل بَْیِت َو  َو احْلََسُن َو احْلَُسنْيُ
، َفَأْحِبْب َمْن َأَحبَُّهْم َو أَْبِغْض َمْن أَْبَغَضُهْم، َو َواِل َمْن  أَْكَرُم النَّاِس َعَليَّ
َوالُهْم َو َعاِد َمْن َعاَداُهْم َو َأِعْن َمْن َأَعانَُهْم َو اْجَعْلُهْم ُمَطهَِّريَن ِمْن 
مِْنَك ُثمَّ  اْلُقُدِس  بُِروِح  أَيِّْدُهْم  َو  َذْنٍب،  ِمْن ُكلِّ  َمْعُصوِمنَي  َدَنٍس،  ُكلِّ 
َقاَل: يَا َعِليُّ أَْنَت ِإمَاُم ُأمَِّت َو َخلِیَفِت َعلَْیَها َبْعِدي َو أَْنَت َقاِئُد الُْْؤمِِننَي 
ِإىل اْلَنَِّة َو َكأَنِّي أَْنُظُر ِإىل اْبَنِت َفاِطَمَة َقْد أَْقبََلْت َيْوَم اْلِقیَاَمِة َعَلی َنِیٍب 
ِمْن ُنوٍر، َعْن َيِیِنَها َسْبُعوَن أَْلَف مََلٍك، َو َبنْيَ َيَدْيَها َسْبُعوَن أَْلَف مََلٍك، َو 
َو َعْن َيَساِرَها َسْبُعوَن أَْلَف مََلٍك، و عن َخْلَفَها َسْبُعوَن أَْلَف مََلٍك، تَُقوُد 
ُمْؤمِنَاِت ُأمَِّت ِإىل اْلَنَِّة ... ـ إىل أن قال: ـ )1( َو ِإنََّها َلَسیَِّدُة نَِساِء اْلَعالَِنَي 
َفِقیَل يَا َرُسوَل اهلل6: أَ ِهَي َسیَِّدٌة لِِنَساِء َعاَلَِها؟ َفَقاَل6: َذاك 
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ِلنَي  وَّ َمْرَيَم بِْنِت ِعْمَراَن، َفأَمَّا اْبَنِت َفاِطَمُة َفِهَي َسیَِّدُة نَِساِء اْلَعالَِنَي ِمَن الَْ

َو اْلِخِريَن، َو ِإنََّها لَتَُقوُم ِف ِمَْرابَِها َفُیَسلُِّم َعلَْیَها َسْبُعوَن أَْلَف مََلٍك ِمَن 

َفیَُقوُلوَن:  ـ  َمْرَيَم  الََْلِئَكُة  بِِه  نَاَدْت  ِبَا  ـ  ُينَاُدونََها  َو  الَُْقرَِّبنَي،  الََْلِئَكِة 

اْلعالَِنَي.  نِساِء  َعلی  اْصَطفاِك  َو  َطهََّرِك  َو  اْصَطفاِك  اهلل  ِإنَّ  َفاِطَمُة،  يَا 

ِهَي  َو   ، ِمنِّ َبْضَعٌة  َفاِطَمَة  ِإنَّ  َعِليُّ  يَا  َفَقاَل:   7 َعِليٍّ ِإىل  اْلتََفَت  ُثمَّ 

نِي مَا َسرََّها، َو ِإنََّها  ُنوُر َعْیِن، َو َثََرُة ُفَؤاِدي، َيُسوُؤنِي مَا َساَءَها، َو َيُسرُّ

َأوَُّل َمْن يَْلَحُقِن ِمْن أَْهِل بَْیِت، َفَأْحِسْن ِإلَْیَها َبْعِدي... ـ إىل أن قال: 

أَْبَغَضُهُم،  ُمْبِغٌض لَِْن  َأَحبَُّهْم، َو  ُأْشِهُدَك أَنِّي ُمِبٌّ لَِْن  ِإنِّي  اللَُّهمَّ  ـ)1( 

َو  َعاَداُهْم،  لَِْن  َعُدوٌّ  َو  َحاَربَُهْم،  لَِْن  َحْرٌب  َو  َساَلَُهْم،  لَِْن  ِسْلٌم  َو 
َوِليٌّ لَِْن َوالُهْم.«)2(

و  حسن  و  فاطمه  و  علی  و  بودند  نشسته  اکرم  پیامبر  »روزی 
آن  میان  در  حضرت  آن  دعای  داشتند،  حضور  نیز  حسین: 
اینان خاندان من،  بارالها، تو خوب می دانی که  بود:  جمع چنین 
را  دوستانشان  و  محبان  پس  هستند،  من  نزد  مردم  عزیزترین  و 
اعانت  را  یارانشان  و  فرما،  دشمنی  دشمنانشان  با  و  بدار  دوست 
بنما، اینان را از جمیع ناپاکیها پاک و مبرا بدار، از جمیع گناهان بر 
کنار و مصون و محفوظ نگاهدار، و از جانب خود به روح القدس 

تأییدشان فرما...

-----------------------------------------------
1ـ عبارتهایی که از این قسمت روایت ذکر نشده چنین است:

»... و اما الحسن و الحسین فهما ابنای و ریحانتای و هما سیدا شباب اهل الجنّة فلیکرما علیک کسمعک و 
بصرک. ثم رفع 6 یده الی السماء، فقال: اللهم...«.

2ـ امالی شیخ صدوق / 393، 394، بحاراالنوار 43/ 24، 25.              
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]روایات بسیار از ائمه ی اطهارسالم اهلل علیهم در موارد مختلف نقل شده است که می فرماید: 
معصومین روحی دارند غیر از روح عموم بشر، که هیچ انسانی در داشتن این روحـ  که در جمیع 

اخبار آن را روح القدس می نامندـ  با آنان هم ردیف نیست.
روح الُقُدس همان روحی است که در سایه ی آن پیامبر اکرم صاحب والیت است. این همان روح 
قدسی است که با داشتن آن علی7، حضرت امام حسن و امام حسین و امامان دیگر از اوالد 
حسین: بر همه ی مردم والیت دارند. این همان روحی است که به تأیید پیامبر اکرم، حضرت 

صدیقه سالم اهلل علیها نیز دارنده ی آن است و با داشتن این روح، آن حضرت هم ولیةاهلل می باشد.[

ابن عباس روایت را از قول پیامبر اکرم6 چنین ادامه می دهد:

یا علی، تو بعد از من، جانشین من و امام و رهبر امت من هستی. 
اکنون  بهشتی؛ و گوئی  به سوی  ایمان  اهل  پیشرو  پیشقدم و  تو 
در نظرم مجسم است و می بینم که دخترم فاطمه در روز قیامت 
از  ملک  هزار  هفتاد  که  حالی  در  است،  نور  از  ناقه ای  بر  سوار 
پیش  از  هزار  هفتاد  او،  چپ  طرف  از  هزار  هفتاد  راست،  جانب 
روی و هفتاد هزار از پشت سر او همراهیش می کنند. او پیشگام 

زنهای مؤمن است که همراهش به سوی بهشت می روند.

دخترم  و  می باشی،  من  امت  مؤمن  مردان  پیشوای  تو  علی،  یا   ...
بهشت  سوی  به  آنان  رهبر  و  من  امت  باایمان  زنان  ساالر  فاطمه 
شد:  عرض  است.  جهان  بانوان  بانوی  او  که  بدرستی  است، 
فرمود:  پیامبر  خودش؟  زمان  در  بانوان  بانوی  آیا  رسول اهلل،  یا 
سیده ی زنان در زمان خودش مریم بنت عمران بود، ولی دخترم 
اولین و آخرین  از  بانوان جهان و سرور زنان عالم  بانوی  فاطمه 

است. 
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این فاطمه است که آنگاه که در محراب عبادت می ایستد، هفتاد 
هزار فرشته ی مقرب بر او سالم و درود می فرستند و ـ همانگونه 
خدای  فاطمه،  یا  می کنند:  ندا  ـ  دادند  قرار  مخاطب  را  مریم  که 
تعالی تو را از میان جمیع زنان عالم انتخاب کرد، و تو را از همه ی 
سوی  به  رو  اکرم  رسول  آنگاه  گردانید.  منزه  و  پاک  آلودگیها 
علی کرد و فرمود: یا علی، بدرستی که فاطمه پاره ی تن و جان 
زهرا  آنچه  من؛  قلب  میوه ی  و  من  چشم  نور  اوست  است؛  من 
کند،  مسرور  را  او  آنچه  و  است؛  ناپسند  نیز  مرا  آید،  ناپسند  را 
از  که  است  کسی  نخستین  او  می نماید.  خرسند  و  شاد  هم  مرا 
خاندانم به من خواهد پیوست. یا علی بعد از من، تا توانی به او 
نیکی کن... سپس پیامبر اکرم این چنین دعا نمودند: بارالها، من 
اینان  که  را  کسی  آن  می دارم  دوست  که  می گیرم،  گواه  را  تو 
را دوست بدارد و دشمن می دارم شخصی را که با اینان دشمنی 
کند؛ هر فردی با اینان از در صلح و آشتی درآید، من هم با او در 
سلم و صفا خواهم بود؛ و هر کس که با این چهار تن در جنگ 
باشد من نیز با او در ستیزم؛ من دشمن کسانی هستم که با اینان 

دشمنی کند، و دوست کسانی هستم که آنان را دوست بدارد«.
شریفه ی  روایت  گرفتن  نظر  در  با  می کنیم،  تکرار  دیگر  بار 
مذکور، حضرت صدیقه سالم اهلل علیها بطور یقین صاحب والیت 
کبری است زیرا هرگز معقول نیست که دشمنی و یا دوستی با او 
همانند عدوات و یا محبت نسبت به پیامبر باشد و آنچه فاطمه را 
غمگین و یا مسرور می گرداند، حضرت رسول را نیز محزون و 

یا شاد نماید، ولی او صاحب مقام والیت نباشد.

و اگر حضرت صدیقه سالم اهلل علیها در والیت، در عصمت، و در جمیع حاالتش ردیف پدر 
و همسر و دو فرزندش نمی بود هرگز پیامبر اکرم مطالب مذکور را بیان نمی کرد. رسول خدا 
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که سخن بی حساب و گزاف و بیهوده نمی گوید، تمام گفتارش»َو مَا يَنِطُق َعِن اْلََوى * ِإْن ُهَو 
را شاهد  مقامی که خدا  الهی است، آنهم در  ُيوَحی «)1( است، آنچه می گوید وحی  َوْحٌی  ِإلَّ 

سخنان خود قرار می دهد.
گویی پیامبر اکرم از جانب خدا مامور به ابالغ این مراتب و فضائل است، که خدا را در 
گفتار خویش گواه می گیرد، چنانکه در انجام نبوت و ابالغ رسالتش، در مواقف متعدد شاهد 
قرار داده است؛ و از مردم نیز اقرار و اعتراف می خواهد، و می پرسد و خواستار جواب صریح 
بَلَّْغَت«. سؤال می فرماید آیا رسالت خودم را انجام دادم؟  بَلَّْغُت؟... بلی  آنان می باشد: »... َهْل 
والیت  ابالغ  هنگام  خم  غدیر  در  که  همانگونه  کردی.  ابالغ  بلی  می شنود:  جواب  سپس  و 
اللَُّهمَّ  می خواهد...  اقرار  و  اعتراف  مردم  از  و  می گیرد  شاهد  را  خدا  علی7  امیرالمؤمنین 
را  خود  پیوسته  پیامبر  مقدس  وجود  که  می رسد  بنظر  چنین  باش...)2(  شاهد  بارالها  اْشَهْد... 
مسئول و مامور ابالغ والیت فاطمه3 نیز می داند، و گوئی احساس می کند که همواره مورد 
سؤال و بازخواست حضرت حق تبارک و تعالی است که آیا والیت زهرا3را ابالغ کردی 
یا نه، لذا آن حضرت بطور مکرر، در گفتار خویش ضمن برشمردن فضائل فاطمهسالم اهلل علیها 
و تشریح شئون والیتی او، بارها خدا را گواه می گیرد که بارالها شاهد باش: آیا والیت زهرا را 

ابالغ کردم؟ آیا پیغام را رساندم؟ حق مطلب را بخوبی ادا کردم؟
در  رسول  حضرت  که  است  این  گرفت  مذکور  روایت  از  توان  می  که  دیگری  نتیجه ی 

قسمتی از سخنانش خطاب به علی چنین می فرماید:

»ِإنََّها أَوَُّل َمْن يَْلَحُقِن ِمْن أَْهِل بَْیت)3(... َفَأْحِسْن ِإلَْیَها...«.

-----------------------------------------------
او چیزی جز  از روی هوای نفس سخن نمی گوید، سخن  پیامبر هیچگاه  یعنی:  النجم: 3 و 4؛  1ـ سوره ی 

وحی نیست.

2ـ رجوع بفرمایید به جلد اول الغدیر.

3ـ این اخبار پیامبر اکرم6 در خصوص اینکه اولین فردی که پس از وی به او ملحق خواهد شد فاطمه 
می باشد در مصادر بسیاری درج گردیده است که از جمله ی آنهاست:

»--
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فاطمه  دخترم  شد.  خواهد  ملحق  من  به  من  خاندان  از  که  کسی  اولین  علی،  یا  »یعنی 
می بینیم  لذا  کن،  نگهداری  را  رسالت  ودیعه ی  این  و  بنما«  نیکی  او  به  توانی  تا  پس  است، 
قصد امیرالمؤمنین7 همیشه و در تمام حاالتش برآوردن خواهش پیامبر اکرم و در نتیجه 
همسر  که  جهت  این  از  تنها  نه  البته  است؛  اطهر  زهرای  خاطر  آسایش  و  رضایت  تحصیل 
واالمقام او دختر گرامی رسول خدا است، بلکه بیشتر از این نظر که فاطمهسالم اهلل علیها ولیةاهلل 
است و علی خود را نسبت به او موظف و مسئول و متعهد می داند و متقابالاً حضرت زهرا نیز 
نسبت به امیرالمؤمنین که ولی اهلل است عینااً همین احساس وظیفه و مسئولیت را به حد اعلی 
دارا می باشد و این دو وجود مقدس، هر یک در حفظ و نگهداری و مراعات شخصیت آن 
دیگری کمال سعی و کوشش را به کار برده اند. لیکن اگر این مطلب به دقت مورد بررسی 
حفظ  در  زهراسالم اهلل علیها  مجاهدت  و  دفاع  حاالت  که  می شود  روشن  گیرد،  قرار  مطالعه  و 
اکرم  پیامبر  اگر  بوده است؛ و تحقیقااً  بسیار فوق العاده  و  بی نظیر  امیرالمؤمنین7  و صیانت 
اً به زهرا3 سفارش می کرد ـ که  نگاهداری و دفاع از حریم والیت امیرالمؤمنین را مؤکدا

سفارش فرموده است ـ ، هرگز رفتاری بهتر و برتر از روش فاطمه3 امکان پذیر نبود.
االعظم  اهلل  ولی  شئون  نگهداری  و  مراقبت  در  او  ایثار  و  فداکاری  و  گذشتگی،  خود  از 
امیرالمؤمنین بی نظیر بود. زهراسالم اهلل علیها در این راه وجود خود را کامالاً فراموش کرده بود 
پیوسته در فکر کمال مراقبت  او مصروف حفظ حرمت علی7، و  و همواره همت واالی 
و  بی نظیر  توجه  همین  و  بود؛  والیت  منیع  مقام  برابر  در  خود  اسالمی  تعهد  انجام  حسن  و 
مرتبه ی  نشانگر  عالی مقامش  همسر  والیت  شئون  به  نسبت  فاطمه  کامل  معرفت  و  بصیرت 

عالی ولیةاللهی خود آن حضرت می باشد.
-----------------------------------------------

--«
منقبة  و  رسول اهلل  قرابه  مناقب  باب  و  االسالم،  فی  النبوة  عالمات  باب  المناقب،  کتاب  ـ  بخاری  صحیح 
فاطمه3 ـ ج 5/ 55، 92/ ح 126، 210، صحیح مسلم ـ کتاب فضائل الصحابه، باب فضائل فاطمه بنت النبی 
77، 240، 282، طبقات  علیها الصالة و السالم، ح 99،97 ـ ج 1904/4، 1905، مسند احمد بن َحنْبَل ج 6/ 
 ،403  ،371 ح   /86  ،35  /2 ج  فَرائدالسمطین   ،39 الُعقبی/  ذخائر   ،48  /1 االثار  مشکل   ،247  /2 ج  الکبری 

کنزالعمال ج 12/ 108/ ح 34221، در السحابه / 274، و....
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موضوع هفتم: مقام ُرکنّیت فاطمه3 نسبت به علی7

بودن  رکن  مقام  در  اکرم  بارسول  است  فاطمهسالم اهلل علیها  بودن  مشترک  هفتم  موضوع 
نسبت به علی بن ابی طالب7.

جابر بن عبداهلل چنین روایت می کندکه پیامبر اکرم به علی فرمود:

ْنیَا ِمْن َقْبِل أن ُيْنَهُد  »َسَلٌم َعلَْیَك أَبَا الرَّْیَانََتنْيِ، ُأوِصیَك بَِرْیَاَنَتَ ِمَن الدُّ
7 َهَذا  ُرْكنَاَك، َو اهلل َخلِیَفِت َعلَْیَك َفَلمَّا مات َرُسوُل اهلِل6َقاَل َعِليٌّ
ْكِننَي الَِّذي َقاَل َرُسوُل اهلل6 َفَلمَّا مَاَتْت َفاِطَمُة3 َقاَل َهَذا  َأَحُد الرُّ

ْكُن الثَّانِي الَِّذي َقاَل ِلي َرُسوُل اهلل6. « )1( الرُّ
»سالم بر تو، ای پدر دو ریحانه ی من، یا علی محافظت آن دو را 
برود،  بین  از  تو  از آنکه هر دو رکن  قبل  تو سفارش می کنم  به 
بن  ]جابر  توست.  نگهدارنده ی  او  که  می سپارم  خدا  به  را  تو 
عبداهلل روایت را چنین ادامه می دهد:[ پس از رحلت پیامبر اکرم، 
امیرالمؤمنین فرمود: این بود یکی از دو رکن من که رسول خدا 
می فرمود، و اینک منهدم گردید؛ و هنگامی که فاطمهسالم اهلل علیها 
چشم از جهان فروبست، علی فرمود: این بود همان رکن دومی 

که به قول پیامبر اکرم، امروز از دست دادم«.
-----------------------------------------------

1ـ حلیة االولیاء 3/ 201، مقتل الحسین خوارزمی 1/ 62، ذخائر العقبی/56، فرائدالسمطین ج 1/ 382، 383/ 
ح 314، نظم درر السمطین/ 98، الریاض النضره 3/ 105، کفایة الطالب/ 93، 94، تاریخ مدینة دمشق )ط دار 
الفکر( 14/ 166، 167، تاریخ ابن عساکر )ترجمة الحسین 7( / 120، َکنْز العمال ج 11/ 625/ ح 33044، 

ج 664/13/ ح37688 )به نقل از ابونَُعیْم و ابن َعساکر و ابن نجار( منتخب َکنز العمال 5/ 35.
علی  بر  )هم(  را  یحانَتین«  »ابوالرَّ کنیه ی  خدا  »رسول  می گوید:  روایت  این  نقل  از  قبل  طبری  محب الدین 

گذارده بود«. )الریاض النضره 3/ 104(.
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این حدیث را عده ای از علما به این شرح نقل کرده اند:
حافظ ابونَُعیم در ِحلْیَة االولیاء، حافظ ابن عساکر در تاریخ شام، حافظ محب الدین طبری در 
ریاض و ذخائر، امام احمد بن حنبل )امام حنابله(، حافظ کنجی شافعی در کفایه، ابوالمظفر سبط 

بن جوزی در تذکره، حافظ سیوطی در جامع کبیر و جمعی دیگر از دانشمندان و محققین.
در اینجا الزم است رکن بودن به علی7 را دقیقااً بررسی کنیم که آیا مراد از این »ُرکنِیَّت« 
می باشد.  چگونه  است  بزرگی  و  واال  بسیار  مقام  که  معنوی  رتبه ی  این  حقیقت  و  چیست؟ 
آنچه مسلم است این است که در این مقام، هر معنایی که در شان پیامبر اکرم تصور شود عینا 
بهمانگونه و بهمان ترتیب در شان حضرت صدیقهسالم اهلل علیها وارد است، و به عبارت دیگر، 
حضرت زهرا3 در مقام رکنیت مثل و همانند پیامبر اکرم، و در این منقبت همتا و شریک 

و برابر با رسول خدا می باشد.
و  خانواده  امور  اداره کننده ی  فاطمه3  که  نیست  این  بودن،  علی  رکن  از  مقصد  یقینااً 
کدبانوی خانه و کاشانه ی علی، و گرداننده ی چرخ زندگانی و آسایش بخش او و خاندان 
عظمت  رمز  و  است  این  مهم  است.  مسلمان  زن  هر  حتمی  وظایف  از  اینها  که  زیرا  اوست، 
زهرای اطهر آنجاست که با وجود آیه ی »الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعلَی النَِّساِء«)1( که موضع کلی مردان 
حضرت  استثنائی،  مورد  یک  در  اکرم  پیامبر  می نماید،  تعیین  یکدیگر  به  نسبت  را  زنان  و 
صدیقه را رکن علی می خواند، به همانگونه که خودش را. رسول خدا به هر معنی و مفاد، و 
به هر نحو و کیفیتی که رکن علی محسوب می شود، فاطمهسالم اهلل علیها نیز به همان ترتیب، به 

همان نسق، و به همان وضع، رکن مساوی و همتای دیگر در این منقبت است.
در اینجا می توان گفت که این رکن بودن به علی از مقام شامخ والیت سرچشمه می گیرد، 
از آن سه وجود مقدس، رکن دو نفر دیگر می باشد، و  از شئون والیت است که هر یک  و 
این موضوع امکان پذیر نیست مگر اینکه فاطمهسالم اهلل علیها نیز در مقام والیت همتا و همانند 
و برابر با پیامبر اکرم و علی بوده باشد، یعنی چنان که رسول خدا رکن والیت، اساس اسالم، 

-----------------------------------------------
1ـ سوره ی النساء: 34.
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و اصل مودتی است که خدا آن را اجر نبوت قرار داده است، حضرت زهرا3 نیز در این 
شئون شریک، برابر، و همتای او است و به همین مناسبت است که پیامبر اکرم می فرماید:

»لَْو َلْ ُيَْلْق َعِليٌّ بن أبی طالب مَا َكاَن لَِفاِطَمَة ُكْفٌو.«)1(
»اگر خدا علی ابن ابی طالب را نمی آفرید فاطمه شبیه و نظیری در 

عالم نداشت«.

در روایت دیگری آن حضرت خطاب به علی می فرماید:

ْرض .« )2( »لَْولك يا علی لا كان لَِفاِطَمَة ُكْفٌو َعَلی َوْجِه الَْ
»یا علی اگر تو نبودی، فاطمه را بر روی زمین همانند و نظیری 

نبود«.

حضرت  شان  در  دیگر  احادیث  و  روایات  این  در  که  کفو  از  اکرم6  پیامبر  مقصود 
زهرا بکار برده است، چیست؟ آیا منظور آن حضرت، کفو در مال، همانندی در فقر و غنا، و 
یا همتایی در خلقت ظاهری است؟ بطور یقین نه؛ بلکه مقصود کفو و همانند در مقام والیت 
و صفات و فضائل است. بلی، فاطمه3 در شئون والیت همتای علی است، همانگونه که 
خود پیامبر اکرم چنین است. چنانکه رسول خدا رکن ایمان، رکن اسالم، رکن توحید، رکن 
منطق و بیان، و رکن حقیقت و شرف انسان است، و به همان معنی و مفهوم، حضرت زهرا و 

ائمه ی اطهار نیز رکن و اساس و اصل و پایه و بنیادند.
-----------------------------------------------

1ـ این روایت به همین لفظ در ینابیع الموده/ 237 موجود است. همچنین در فردوس االخبار ج 3/ 418/ ح 
5170 )به لفظ: لو لَْم یُْخلَق علٌی ما کان لفاِطَمَة کفٌؤ(، و در مقتل الحسین خوارزمی 1/ 66 )به لفظ: لو لم یکن 

علی ما کان لفاطمه کفو( آمده است.

2ـ متن روایت چنین است:
»عوتب النبی6 فی امر فاطمه، فقال: لو لم یخلق اهلل علی بن ابی طالب ما کان لفاطمه کفو، و فی خبر: 

لوالک لما کان لها کفو علی وجه االرض«. بحاراالنوار43/ 107.
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در زیارت مبعث، )1( علی7 را بعنوان رکن بودن چنین خطاب می کنیم:
ْصِفیَاء...« )2( ْولِیَاِء، َو ِعَماِد الَْ ْوَفی ...  َو ُرْكِن الَْ »... َو َصلِّ َعَلی َعْبِدَك َو أَمِیِنَك الَْ

علی که رکن و پایه و ستون و تکیه گاه جمیع اولیا و اصفیا می باشد، رکن و تکیه گاهش 
بفرمایش پیامبر حضرت صدیقهسالم اهلل علیها است.

نامیده  ْولِیَاء«  الَْ ُرْكِن  َو  ْوِصیَاِء  الَْ »َسیِِّد  امیرالمومنین  نیز حضرت  از زیارات مطلقه  در یکی 
شده است،)3( و در زیارت وارث حضرت اباعبداهلل الحسین چنین عرضه می داریم:

يِن َو أَْرَكاِن الُْْؤمِِننَي«؛)4( »َأْشَهُد أَنََّك ِمْن َدَعاِئِم الدِّ

و در زیارت عید فطر و قربان)5( و همچنین در زیارت اربعین حضرت امام حسین7 :)6(
يِن َو أَْرَكاِن الُْْسِلِمنَي، َو َمْعِقِل الُْْؤمِِننَي«؛ » َأْشَهُد أَنََّك ِمْن َدَعاِئِم الدِّ

-----------------------------------------------
بنابر  امیرالمومنین7 می خوانیم.  بارگاه ملکوتی  بهنگام زیارت  1ـ منظور دعایی است که در روز مبعث 

قول مشهور در بین علمای شیعه روز مبعث، بیست هفتم رجب می باشد.

اللهم صل   ...« امیرالمؤمنین7 که مخصوص روز مبعث می باشد چنین است:  از زیارت  این قسمت  2ـ 
علی محمد و آل محمد، و صل علی عبدک و امینک االوفی، و عروتک الوثقی، و یدک العلیا، و کلمتک 
االصفیاء،  عماد  و  االولیاء،  رکن  و  االوصیاء  سید  االکبر،  صدیقک  و  الوری،  علی  حجتک  و  الحسنی، 
مزار   ،96 95ـ  الزائر/  )مصباح  الصالحین...«.  امام  و  الصدیقین،  قدوة  و  الدین،  یعسوب  و  امیرالمؤمنین، 

الشهید/ 32، بحاراالنوار 97/ 379(.

3ـ قسمتی از این زیارت مطلقه ی امیرالمؤمنین که از امام صادق7 روایت شده و مرحوم شیخ مفید آن را 
نقل نموده است چنین است: »... اللهم صل علی محمد و آل محمد، و صل علی امیرالمؤمنین عبدک المرتضی، 
الحسنی، و حجتک علی  االعلی، و کلمتک  العلیا، و جنبک  الوثقی، و یدک  االوفی، و عروتک  امینک  و 
الوری، و صدیقک االکبر، و سید االوصیاء، و رکن االولیاء، و عماد االصفیاء، امیرالمؤمنین، و یعسوب الدین، 

و قدوة الصالحین، و امام المخلصین...«. )مصباح الزائر/ 78ـ 79، بحاراالنوار 97/ 307(.

4ـ  ِمْصباح الُمتََهجد/ 664، بحاراالنوار 98/ 200.

5ـ مصباح الزائر/ 172، مزار الشهید/ 184، بحاراالنوار 98/ 353.

6ـ مصباح الزائر / 154، مزار الشهید/211، المزار الکبیر/ 172، بحاراالنوار 98/ 332.
»--
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و در زیارت جامعه ی کبیره:
يَاِن.«)1( »...َو َساَسَة اْلِعبَاِد َو أَْرَكاَن اْلِبَلِد َو أَْبَواَب الِْ

آری چهارده معصوم: همگی ارکان توحید و ایمان و اسالم هستند، و هر یک از آنان 
رکن است برای سایر معصومین. حضرت صدیقهسالم اهلل علیها در این مقام ـ نظیر و همانند و 

همتای رسول اکرم ـ رکن است برای امیرالمؤمنین7.

حضرت صادق7 در این زمینه بیان روشن و واضحی فرموده اند:
»لَْو َل َأنَّ اهلل تََعاىل َخَلَق أَِمرَي الُْْؤمِِننَي َلْ َيُكْن لَِفاِطَمَة ُكْفٌو َعَلی َوْجِه 

ْرِض آَدُم َفَمْن ُدونَُه.«)2( الَْ
و  اولین  از  ـ  نمی آفرید،  را  امیرالمؤمنین  جل  و  عز  خدای  »اگر 

آخرین ـ فاطمه را بر روی زمین نظیر و همتائی وجود نداشت«.
علی و فاطمه هر دو صاحب والیت، هر دو دارای مقام عصمت و طهارت و هر دو از ارکان 

توحید و ایمانند.
-----------------------------------------------

--«
ارکان  و  الدین  دعائم  من  موالی  یا  أنک  »أشهد  می گوییم:  الشهداء  سید  حضرت  مطلقه ی  زیارت  در  و 

المسلمین و معقل المؤمنین« )المزار الکبیر/143، 144، بحاراالنوار 260/98(.

1ـ عیون االخبار 2/ 277، بحاراالنوار 99/ 127ـ 128.
همچنین در یکی از زیارتهای حضرت امیرالمؤمنین7 می خوانیم:

»... أشهد أنک و الئمه من ولدک سفینة النجاة، و دعائم االوتاد، و ارکان البالد، و ساسة العباد...«. )المزار 
الکبیر/ 76، 77، بحاراالنوار 97/ 342، 148(؛

و در یکی از دعاهای روز عید غدیر می خوانیم:
»... اللهم صل علی محمد و آل محمد، االئمة القادة، و الدعاة السادة، و النجوم الزاهرة، و االعالم الباهرة، و 

ساسة العباد، و ارکان البالد...«. )اقبال االعمال / 492، بحاراالنوار 95/ 320(؛

و در توقیع شریف حضرت که برای استشفاع به محمد و آل محمد6است می خوانیم:
»... قد اتاکم اهلل یا آل یاسین خالفته و علم مجاری امره فیما امره فیما قضاه و دبره و رتبه و اراده فی ملکوته، 
فکشف لکم الغطاء، و انتم خزنته و شهداوه و علماوه و امناوه، ساسه العباد و ارکان البالد و قضاه االحکام...«. 

)بحاراالنوار 91/ 37. همچنین مراجعه کنید به مصباح الزائر/223، 224، بحاراالنوار 99/ 93(.

2ـ بحاراالنوار 43/ 107.

موضوع هفتم: مقام ركنیت فاطمه3 نسبت به علی7
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امام ششم به عبارت دیگری می فرماید:

»لَْو َل َأنَّ أَِمرَي الُْْؤمِِننَي7 تََزوََّجَها َلَا َكاَن َلَا ُكْفٌؤ ِإىل َيْوِم اْلِقیَاَمِة َعَلی 
ْرِض آَدُم َفَمْن ُدونَُه.«)1( َوْجِه الَْ

تشخیص »رکن بودن« و یا »کفو و همتا بودن« بشری با بشر دیگر، مطلبی است که فهم 
َيْعَلُم ما َخَلق« که از ضمائر  انسان از درک آن عاجز و ناتوان است، و تنها خدای تعالی »اهلل 
مخلوقات خویش آگاه است می داند و می تواند معین کند چه کسی کفو و نظیر و همانند 

کیست، و همتای هر موجودی در عالم کدامست.

لذا اختیار فاطمه3 برای همسری علی7، یک انتخاب الهی است، خدای تعالی خود 
عقد آسمانی خود  این  در  و  برمی گزیند  اوست  و همتای  را که کفو  زوجی  زهرا3  برای 
خطبه می خواند، و شهود این ازدواج مقدس، پیامبر اکرم6 جبرئیل و فرشتگان هستند؛ 
زهرا3  همانند  و  کفو  می داند  کسی  چه  یکتا  خالق  خدای  جز  زیرا  باشد،  اینچنین  باید  و 
کیست، زهرائی که همتا ندارد و هیچ بشری جز علی شبیه و نظیر او نیست، و در نتیجه همین 
و  ابوبکر  می بینیم  که  است  زهرا3  شامخ  مقام  شناخت  در  بشر  ناتوانی  و  نادانی  و  جهل 
چنین  آنان  جواب  اکرم6در  پیامبر  و  می شوند،  فاطمه3  با  ازدواج  خواستار  نیز  عمر 
ما  َيْعَلُم   

ُ
»اهلل ندارم  اختیاری  هیچ گونه  مورد  این  در  من  و  خداست  آن  از  فاطمه  می فرماید: 

َخَلق«، و تنها خدا که خالق زهراست می داند کفو و همسر و زوج شایسته ی او کیست، و من 
و دخترم اگرچه صاحب مقام والیتیم، ولی خدای تعالی بر من و او والیت دارد و انتخاب و 

تعیین همسر فاطمه3 امری است خدایی.
-----------------------------------------------

1ـ مرحوم مجلسی این روایت را از کتاب علل الشرائع و خصال و امالی صدوق و دالئل االمامه طبری نقل 
می کند و سپس می گوید:

»این امکان وجود دارد که بتوان به این روایت استدالل کرد و گفت که علی و فاطمه3 اشرف از تمامی 
انبیاء اولوالعزم ـ بجز پیامبر اکرم6 ـ هستند«. )بحاراالنوار 43/ 10، 11(.

اعتقاد مرحوم عالمه امینی نیز همین بوده است چنانکه در منقبت سی و دوم از مناقب چهل گانه ی حضرت 
اکرم6  پیامبر  جانب  از  فرمایش  این  بجز  »اگر  می گویند:  خواند  خواهید  این  از  پس  که  زهرا3 
برتری  اثبات  برای  شریف  حدیث  همین  دارد(،  وجود  اینکه  )با  نبود  ما  دسترس  در  مورد  این  در  تصریحی 

حضرت صدیقه زهرا3 بر جمیع انبیاء )جز پدر بزرگوارش( کافی بود.
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موضوع هشتم: 
مجاز بودن ورود و توقِف فاطمه3 در مسجدالنبی در همه ی حاالت

فرزندانش  و  همسر  و  پدر  با  سالم اهلل علیهاست  صدیقه  حضرت  اشتراک  هشتم  موضوع 
سالم اهلل علیهم در مجاز بودن استثنائی آنان به ورود و توقف در مسجد پیامبر اکرم 6 در جمیع 

حاالتشان.
مسجد پیامبر اکرم6 نسبت به تمام مساجد امتیازی خاص دارد، به این معنی که هر 
آنجا  از  توقف  بدون  و  شود  وارد  مسجدی  هر  به  می تواند  حائض  و  نفساء  و  جنب  شخص 
عبور کند، ولی هرگز کسی مجاز نیست در حال جنابت و حیض و نفاس از مسجدالنبی عبور 
نماید و این حکم مخصوص است به مسجد پیامبر اکرم و مسجد الحرام، ولی از این حکم، 
علی و فاطمه و حسنین: مستثنٰی هستند. آنان می توانند در هر حالتی که باشند از مسجد 
الرسول عبور کنند؛ و نه تنها می توانند از آنجا عبور کنند، بلکه می تواند در آن ازدواج نمایند 
و یا در حال جنابت در آنجا توقف کنند، و حتی حضرت زهرا3مجاز است که فرزندانش 
را در آن مکان مقدس و مطهر بدنیا آورد؛ و این امتیاز مطلب بسیار مهم و فوق العاده ای است 
و شایان دقت و بررسی است. ]ما ابتدا به ذکر چند روایت از علمای عامه می پردازیم و پس از 

نقل آنها پیرامون این منقبت زهرا3 سخن خواهیم گفت[:

بدین  وی  قول  از  را  آن  سیوطی  که  است  کرده  نقل  روایتی  عباس  ابن  از  نَسائی  حافظ  1ـ 
صورت ذکر می نماید:

»قاَل َرُسولُ اهلل6 ِلَعِلّی: ِإنَّ ُموسی َسَأَل َربَُّه أْن ُيَطهَِّر َمْسِجَده ِلاُروَن 
َو ُذرِّيَِّته َو إِّنی َسأْلُت اهلَل َأْن ُيَطهَِّر َلَك َو ِلُذرِّيَِتَك ِمْن َبْعِدَك...«)1(

موضوع هشتم: مجاز بودن ورود و توقف فاطمه3 در مسجدالنبی در همه ی حاالت

-----------------------------------------------
1ـ  این حدیث از روایاتی است که توسط نسائی نقل گردیده است. ادامه ی روایت چنین است:

»--
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پروردگار  از  موسی  فرمود:  امیرالمؤمنین  به  رسول  »حضرت 

خویش درخواست کرد که مسجدش را برای هارون و ذریه ی او 

پاک و مطهر گرداند و من نیز این مطلب را برای تو و فرزندانت 

از خدا خواستار شدم...«.
-----------------------------------------------

--«
»... ثم ارسل الی ابی بکر ان سد بابک فاسترجع، و قال: سمعااً و طاعة، فسد بابه. ثم الی عمر ذلک. ثم صعد 
)اللئالی  علی«.  باب  فتح  و  ابوابکم  سد  اهلل  ولکن  علی  باب  الفتحت  و  ابوابکم  سددت  انا  ما  فقال:  المنبر، 

المصنوعه 1/ 347(.
سیوطی در اللئالی، حسن )و یا حسین( بن عبیداهلل اَبزاری )متوفای 295 هجری( را متهم به وضع این حدیث 

نموده است که در جواب باید بگوییم:
اوالاً: کسانی که ابزاری را جرح نموده اند مستند اقوالشان طعنی می باشد که احمد بن کامل در خصوص 
ابزاری کرده است. آنچه که از کتب رجالی برمی آید این است که قاضی کوفه احمد بن کامل بن شجره ی 
بغدادی )متوفای 350 هجری( به بسیاری از علماء بیهوده جسارت و توهین می نموده و این خود به دلیل تکبر 
و خودپسندی وی بوده است. دار قطنی درباره ی احمد بن کامل می گوید: »اهلکه العجب«، یعنی: این کامل 
249(. دار قطنی در جای دیگر می گوید:  358، لسان المیزان 1/  را کبر و غرور از بین برد. )تاریخ بغداد 4/ 
546، تاریخ  النبالء 15/  احمد بن کامل برای هیچیک از فقهای زمان خویش ارزشی قائل نبود. )سیر اعالم 

االسالم ذهبی ـ حوادث و وفیات 331 الی 350 ـ ص 435(.
اهل بیت  مناقب  ذکر  به  بیشتر  »ابزاری«  که  آنجائی  از  عامه  رجال  علمای  از  بعضی  که  می نماید  چنین  ثانیااً: 
می پرداخته، طعن وی را که توسط احمد بن کامل صورت گرفته است بعنوان مستمسکی جهت جرح کامل 
»ابزاری« اتخاذ نموده اند و از این طریق هر روایتی را که وی درباره ی مناقب اهل بیت نقل کرده است از موضوعات 
»ابزاری« قلمداد کرده اند که از جمله ی آنها همین حدیث مورد بحث یعنی »حدیث سد االبواب« می باشد که 

سیوطی آن را از جعلیات »ابزاری« برشمرده است، و حال آنکه نقل این حدیث اختصاصی به »ابزاری« ندارد.
الزم به ذکر است که روایت دیگری با این عبارت از ابن عباس نقل است: »ان النبی6 امر ]بسد[ االبواب 

ة الثمینه/161(. رَّ کلها، فسدت اال باب علی رضی اهلل عنه«. )الدُّ
یعنی: »پیامبر امر به بستن درهای )منازل افراد که به مسجد منتهی می شد( نمودند، لذا تمامی درها بسته شده 

بجز در )منزل( علی«.
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2ـ روایت دیگری به همین مضمون از امیرالمؤمنین نقل شده است که آن حضرت فرمود:

»َأَخَذ َرُسولُ اهلل6بَِیدى َفقاَل: ِإنَّ ُموسی َسَأَل َربَُّه أْن ُيَطهَِّر َمْسِجده 
بِهاُروَن َو ِإّنی َسأْلُت َرّبی َأْن ُيَطهَِّر َمْسِجدى ِبَك َو ِبُذرِّيَِّتك...« )1(

الحلبیه نقل  السیره  بزار، حافظ هیثمی، حافظ سیوطی و حلبی)2( در  این روایت را حافظ 
کرده اند.

3 ـ حافظ بیهقی)3( در سنن کبری از پیامبر اکرم چنین روایت می کند که آن حضرت فرمود:

ِمَن  ُجُنب  ُكلِّ  َو  النَِّساء  ِمَن  حاِئض  ُكلِّ  َعلی  َحراٌم  َمْسِجدى  ِإنَّ  »أل 
الرِّجاِل، إل لَِرُسولِ اهلل َو أَْهِل بَْیِتِه: َعِلیٍّ َو فاِطَمَة َواحْلََسِن َواحُلَسنْيِ«. )4(

»آگاه باشید، بدرستی که ورود به مسجد من برای زنان حائض و 
مردان جنب حرام است مگر برای من و خانواده ام علی، فاطمه، 

حسن و حسین«.
-----------------------------------------------

ادامه ی روایت  175، ح 36521.  العمال 13/  374، کنز  الحلبیه 3/  السیرة   ،115 ،114 الزوائد 9/  1ـ مجمع 
الی  بابه. ثم ارسل  ابی بکر أن سّد بابک فاسترجع، ثم قال: سمعااً و طاعة، فسد  الی  چنین است: »... ثم ارسل 
عمر، ثم ارسل الی العباس بمثل ذلک. ثم قال رسول اهلل6: ما انا سددت ابوابکم و فتحت باب علی ولکن 

اهلل فتح باب علی و سد ابوابکم«.

ابراهیم بن احمد حلبی متوفای 1044 هجری. وی صاحب کتاب معروف  ابوالَفَرج نورالدین علی بن  2ـ  
»السیرة النبویه« می باشد. او از ادبا و مورخین مشهور عصور متاخر عامه است و تالیفات بسیاری دارد. وی در 

حلب زاده شد و در مصر فوت نمود. )االعالم 4/ 251، معجم المولفین 2/ 436(.

3ـ حافظ ابوبکر احمد بن حسین بن علی بن موسی خسروجردی خراسانی بیهقی متوفای ج 458 هجری.
مانند  به  »کسی  درباره اش می گوید:  ذهبی  کتابی که  الکبری« می باشد.  »السنن  معروف  کتاب  وی مولف 
آن را ننوشته است«. بیهقی کتب بسیاری تدوین نموده که نام بعضی از آنها را در سیر اعالم النبالء می توانید 
بیابید. سبکی درباره ی او می گوید: »بیهقی یکی از ائمه ی مسلمین است«. )الغدیر 1/ 110، تذکرة الُحّفاظ 3/ 

1132، سیر اعالم النبالء 18/ 163، طبقات سبکی 4/ 8، طبقات الُحّفاظ / 432(.

 101 368، کنزالعمال ج12/  28/ ح   /2 فرائدالسمطین ج   ،375  /3 الحلبیه  السیره   ،65  /7 بیهقی  4ـ سنن 
ح 34182، 34183.

موضوع هشتم: مجاز بودن ورود و توقف فاطمه3 در مسجدالنبی در همه ی حاالت
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و این روایت را جمعی دیگر از علما نیزنقل کرده اند.

4ـ بخاری در تاریخ کبیرش حدیثی از عایشه نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود:
َمٍَّد َو آلِ ُمَمَّدٍ«.)1( »ل ُأِحلُّ الَْْسِجَد حِلاِئٍض َو ل ِلُُنٍب إل لُِ

»ورود به این مسجد به زنان حائض و مردان جنب حالل نیست 
مگر به محمد و آل محمد«.

5 ـ در روایت دیگری که جامعتر از احادیث قبلی است حافظ بیهقی می نویسد که حضرت 
رسول فرمود:

َو  َعِلّی  َو  لَِرُسولِ اهلل  إل  حِلاِئض  ل  َو  ِلُُنٍب  الَْْسِجُد  هَذا  َیِلُّ  ل  »أل 
فاِطَمَة َو احْلََسِن َو احْلَُسنْيِ، أل َقْد بَیَّْنُت َلُكُم الْساَء ُأْن لَتِضلُّوا«. )2(

»ای مردم آگاه باشید که ورود به این مسجد برای اشخاص جنب 
و حائض حالل نیست مگر به رسول خدا و علی و فاطمه و حسن 
و حسین؛ آگاه باشید که من اکنون یک یک اسامی آنان را ذکر 

کردم، تا دچار اشتباه و گمراهی نشوید«.

نمودن  مشخص  و  اسامی  تعیین  با  اکرم6  پیامبر  که  است  این  مهم  نکته ی  اینجا  در 
شود  روشن  کامالاً  همگان  برای  می خواهند  وضوح،  بطور  تن  پنج  نام  گفتن  و  منظور،  افراد 
تطهیر  آیه ی  نزول  شان  همانند  تا  هستند  کسانی  چه  آل محمد  از  مقصود  مورد،  این  در  که 
عده ای مغرضانه نگویند ـ چنانکه جمعی از علمای اهل سنت گفته اند ـ مراد از آل محمد زنان 
پیامبرند، و یا مقصود ازآل هر مردی، خانواده ی اوست که در خانه اش با هم زندگی می کنند؛ 
و با این منطق و استدالل نادرست بخواهند برای افرادی یک منقبت از خود بتراشند و فضائل 

مسلم آل محمد را نادیده انگارند.
-----------------------------------------------

ـ  التاریخ الکبیر 2/ 67. 1

2ـ  سنن بیهقی 7/ 65، تاریخ مدینه دمشق )ط دار الفکر( 14/ 166.
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»َقْد بَیَّْنُت َلُكُم الْساَء أْن لَتِضلُّوا«؛

یعنی ای مردم خوب توجه کنید، فقط این اشخاص که من نام بردم مشمول این فضلیت 
هستند و در این مورد فریقین )شیعه و سنی( هم رای و هم عقیده اند. )1(

پنج  فقط  النبی  مسجد  حکم  در  می کنند  تصدیق  اینکه  ضمن  عامه  ازعلمای  دسته  یک 

تن:استثناء شده اند، ولی می گویند: چون علی در ِخانه اش به مسجد پیامبر باز می شد، لذا 

در هر حالتی اجازه ی عبور از آن مسجد را داشته است. جواب مسئله این است که اوالاً »حق 

یا  و  نه ساکن شدن  و  برای مسجدالنبی،  نه  را جایز می داند، آن هم  از مسجد  عبور  اجتیاز«، 

جنب شدن در آنجا را.

ثانیااً در خانه ی عده ای از اصحاب پیامبر همانند خانه ی علی به مسجد النبی باز می شد و اگر 

به آنها هم حق اجتیاز )عبور( از مسجد داده می شد؛  بایستی  استدالل مذکور درست می بود 

درصورتی که می بینیم، پیامبر اکرم دستور فرمود تمام درهایی که به مسجد باز می شود باید 

مسدود گردد و ورود و خروج همه ی افراد به خانه ها، باید خارج از محوطه ی مسجد انجام 

عده ای  و  شد  برپا  غوغایی  الهی  فرمان  این  ابالغ  از  پس  علی:.  اوالد  و  علی  مگر  پذیرد، 

بخدمت رسول خدا آمدند و تقاضا می کردند راهی به سوی مسجد داشته باشند. حتی جناب 

عباس عموی پیامبر به آن حضرت عرض کرد: من حاضرم در خانه ام را ببندم، ولی خواهش 

اختیار  فرمود:  اکرم  باشم؛ ولی رسول  داشته  به سوی مسجد  بدهید دریچه ای  اجازه  می کنم 

بسته یا باز بودن در خانه ها به سوی مسجد، به دست من نیست؛ و من از جانب خدا مأمور ابالغ 
-----------------------------------------------

1ـ  قبالاً به مصادر عامه اشاره گردید. از جمله ی مصادر شیعی نیز که حدیث سد االبواب را نقل کرده اند 
منابع زیر می باشد:

االمام  تفسیر  البرهان193/2،   ،202 الشرائع/201،  علل  االخبار182/1،  عیون   ،274  ،273 صدوق/  امالی 
الطرائف/60ـ63،   ،332  ،331 الغمه/98،  کشف   ،373  ،194 آل ابی طالب2/  مناقب   ،20 العسکری/17ـ 

العمده/ 175ـ 185، بحاراالنوار 39/ 19ـ 35.
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این حکم هستم و هرگز اجازه نمی دهم که حتی یک دریچه به جانب مسجد باز باشد و این 
فضیلت مخصوص است به علی و خانواده ی او.)1(

جمعی از دانشمندان اهل سنت که قائل به این خصوصیت هستند چنین اظهار نظر می کنند: 
علت اینکه علی و خانواده ی او مجازند از مسجد النبی در هر حالتی عبور، توقف و یاسکونت 
کنند و از سایر مردم استثناء شده اند، این است که شرایط اجرای حکم در آنان موجود نیست؛ 
که  است  جهت  این  از  و  نفساء  و  حائض  نه  و  می شوند  جنب  نه  مطهرند،  و  پاک  آنان  زیرا 
فاطمه3 را طاهره ی مطهره نامیده اند، و این مطلب را از احادیثی که از پیامبر اکرم وارد شده 

استنباط کرده اند. ]از جمله ی این احادیث، روایات زیر است[:

َول از عایشه چنین روایت می کند: 1ـ قََرمانی)2( در اخبارالدُّ
ل  كاَنْت  َو  َرُسولِ اهلل6،  ِمْشَیَة  ِمْشیَُتها  كاَنْت  فاِطَمُة  أَْقبََلْت  »ِإذا   
َبْعَد  احْلََسَن  َوَضَعِت  لََقْد  َو  اْلَنَِّة،  ُتّفاحةِِ  ِمْن  ُخلَِقْت  لنَّها   ، َقطُّ َتِیُض 
ِلذِلك ُسّیتِِ  َو  اْلَْغِرّب،  َو َصلَِّت  َفاْغَتَسَلْت  نِفاِسها  ِمْن  َوَطُهَرْت  الَعْصِر 

الزَّْهراَء«.
»راه رفتن فاطمه همانند مشی رسول خدا بود، او هیچگاه مثل زنان 
دیگر ناپاکی ماهانه نداشت، و این پاکیزگی از سیبی است بهشتی 

که مایه ی خلقت زهرا بوده است...«.
-----------------------------------------------

1ـ در خصوص این تقاضای عباس بن عبدالمطلب و پاسخی که پیامبر اکرم6  به وی داده اند به مصادر 
ذیل مراجعه بفرمایید:

معجم کبیر َطبَرانی ج 2/ 246/ ح 2031، مستدرک حاکم 3/ 117، السیره الحلبیه 3/ 374، نُُزل االبرار/ 35، 
فَتح الباری 7/ 14، 15، مجمع الزوائد  9/ 115.

ابوالعباس احمد بن یوسف بن احمد دمشقی قرمانی متوفای 1019 هجری. وی از مورخین نیمه ی دوم  2ـ 
سده ی دهم هجری دمشق است و کتاب معروف اخبار الدول و آثار االول از آن اوست. )کشف الظنون 1/ 26، 

هدیة العارفین 1/ 159، معجم المطبوعات العربیه 2/ 1505، معجم المؤلفین 1/ 327(.
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این همان سیب بهشتی است که خدای تعالی در شب معراج به حضرت محمد هدیه فرمود، 
و از آن نطفه ی مطهر فاطمه منعقد گردید.)1(پیامبر اکرم همواره سینه و دست و چهره ی زهرا را 
می بوسید و می بوئید، و می فرمود: یا فاطمه هرگاه من مشتاق بهشت می شوم، از تو بوی بهشت 

را استشمام می کنم، و عطر سیب بهشتی از تو به مشامم می رسد.)2(
عایشه که خود این فرمایشات حضرت را شنیده است چنین استنباط و اجتهاد می نماید که 
مطهر بودن فاطمه3 از ناپاکی های ماهانه ی زنانه، به سبب آن سیب بهشتی است که خمیر مایه ی 

خلقت اوست، و از حق نمی توان گذشت که اجتهاد آن مخدره دراینجا صحیح بوده است!
-----------------------------------------------

1ـ  پیامبر اکرم6 به عایشه می فرمایند: »یا عائشة لیلة اسری بی الی السماء فادخلنی جبرئیل7 الجنه 
فکلما  منها.  ففاطمة  خدیجه،  فواقعت  فنزلت  صلبی  فی  نورا  و  نطفه  فصارت  فاکلتها  فاخذتها  تفاحه  ناولنی 

اشتقت الی الجنه قبلتها یا عائشة، فاطمة حوراء انسیة. )فرائد السمطین ج 2/ 50، 51/ ح 381(.
یعنی: »ای عایشه، شبی که من به آسمان )معراج( رفتم جبرئیل 7 مرا به بهشت وارد نمود و سیبی به من 
داد؛ من آن سیب را گرفتم و خوردم. آن سیب نطفه و نوری در ُصلب من شد؛ آنگاه که )از آسمان( فرود 
آمدم با خدیجه نزدیکی نمودم؛ و فاطمه از همان سیب بهشتی است. ای عایشه، من هرگاه که مشتاق بهشت 

می گردم فاطمه را می بوسم. او حوریه ی بهشتی زنان عالم است«.
احقاق  کتاب  در  را  آنها  از  بعضی  می توانید  خوانندگان  که  است  موجود  عامه  از  نیز  دیگری  مصادر 

الحق4/25ـ 7 بیابند.
در بحاراالنوار 43/ 42 این روایت از کتاب شرف المصطفی )تالیف خرکوشی( نقل گردیده است. همچنین 
مراجعه بفرمایید به: تفسیر فرات ـ ذیل آیه ی »َو َيْومَئٍذ يَْفَرُح الُْْؤمُِنوَن * بَِنْصِر اهلل« ]الروم: 4، 5[ـ ص 321/ ح 

435، علل الشرائع / 184.

2ـ  این جمالت با عبارات مختلفی از پیامبر اکرم 6 نقل گردیده است که از جمله ی آنهاست:
»فانا اذا اشتقت الی الجنّة، ادنیتها فشممت ریح الجنة«، یا

»فکلما اشتقت رائحه الجنه، شممت رائحه ابنتی فاطمه«، یا
»انا اشم منها )ای فاطمه( رائحة الجنة«، یا

»فما قَبَّلْتُها )ای فاطمه( اال وجدت رائحه شجره طوبی منها« و عبارات دیگری که به همین مضمون است. 
مراجعه بفرمایید به:

معجم کبیر طبرانی 22/ 400 ـ 401/ ح 1000، مستدرک حاکم 3/ 153ـ 154، مجمع الزوائد 9/ 202.
این روایت در کتب بسیاری از علمای شیعه نیز موجود است، که از جمله ی آنهاست: علل الشرائع/183، 184، 
94، 95، توحید صدوق/ 118، احتجاج طبرسی/ 409،  تفسیر فرات/ 76، 211/ ح 49، 286، عیون االخبار1/ 

کشف الغمه / 137، 138، بحاراالنوار 8/ 119، 151، 189، 190، 43/ 4ـ 6.
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عایشه سخنش را چنین ادامه می دهد:
همان  در  یافت،  تولد  فاطمه  از  علی  بن  حسن  که  هنگامی   ...«
ساعت زهرا از نِفاس پاک شد غسل کرد و نماز مغربش را بجا 

آورد، و بدین جهت است که او را زهرا نامیده اند«.
از  ناپاکی حیض و نفاس فاطمه3 را  بلی، هرگز معقول نیست که همانند زنان دیگر، 
الهی،  درگاه  و  بوده،  حضور  حال  در  همیشه  باید  و  خداست،  محبوبه ی  او  دارد،  باز  عبادت 

حتی یک ساعت از وجود زهرا نباید خالی باشد.

2ـ ام َسلَمه می فرماید:

»َولَّْدْت َفاِطَمُة بِاحْلََسِن َفَلْم أََر َلَا َدماً، َفُقْلُت يَا َرُسوَل اهلل ِإنِّي َلْ أََر َلَا 
َدماً ِف َحْیٍض َو َل نَِفاٍس، َفَقاَل6 أَ مَا َعِلْمَت َأنَّ اْبَنِت َطاِهَرٌة ُمَطهََّرٌة، 

َل ُيَرى َلَا َدٌم ِف َطْمٍث َو َل ِوَلَدةٍ.«)1(
»بعد از اینکه حسن از فاطمهسالم اهلل علیها متولد گردید، هیچ گونه 
آثار حیض و نفاس در او مشاهده نکردم، و موضوع را از پیامبر اکرم 
سوال نمودم، آن حضرت فرمود: مگر نمی دانی که دخترم فاطمه 

پاک و پاکیزه است، و ناپاکی حیض و نفاس از او دور است«.
حدیث فوق را حافظ محب الدین طبری در ذخائر العقبی روایت کرده است.

3ـ  اَنَس بن مالک از مادرش)2( چنین نقل می کند.
»مَا َرَأْت َفاِطَمُة3 َدماً ِف َحْیٍض َو َل ِف نَِفاٍس.«)3(

»فاطمه3  هرگز ناپاکی حیض و نفاس معمول زنانه را مشاهده 
ننمود«.

-----------------------------------------------
ـ   ذخائر العقبی/ 44، نُْزهة المجالس 2/ 227، ارجح المطالب / 247. 1

2ـ نام مادر انس بن مالک، »اّم ُسلَیْم بنت ِملْحان« می باشد.

ـ  روایات ام سلیم در احقاق الحق 10/ 309، 310 به نقل از تاریخ کبیر بخاری و التدوین )تألیف رافعی( آمده است. 3
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4ـ امیرالمؤمنین7 می فرماید:
»ُسِئَل َرُسوُل اهلل: مَا اْلبَُتوُل؟ َفإِنَّا َسِْعنَاَك يَا َرُسوَل اهلل تَُقوُل ِإنَّ َمْرَيَم 
َلْ  َأْي  َقّطُ،  َرًة  مُحْ تََر  َلْ  الَِّت  اْلبَُتوُل،  َفَقال6:  بَُتوٌل  َفاِطَمَة  َو  بَُتوٌل 

َتِْض، َفِإنَّ احْلَْیَض َمْكُروٌه ِف بَنَاِت اْلَْنبِیَاء«.)1(
»از پیامبر اکرم سؤال شد معنای بتول چیست؟ ما از شما شنیده ایم 
که فرمودید مریم و فاطمه بتول بوده اند؟ رسول خدا در جواب 
فرمود: بتول آن زنی را می گویند که هرگز آثار حیض و نفاس 
در  شدن  حیض  حالت  همانا  نشود؛  مشاهده  او  در  زنانه  معمول 

دختر پیامبران مکروه می باشد«.

لغت بَتَل در زبان عرب معنی انقطاع را می دهد، و در وجه تسمیه ی حضرت صدیقهسالم اهلل علیها 
به نام بتول علمای عامه احادیث مختلف یا مطالب گوناگونی نقل کرده اند، از جمله:

)1(ـ ابن اثیر)2( می گوید:
»ُسَِّیْت فاِطَمة بِالبَُتوِل ِلْنِقطاِعها َعْن نِساِء َزمانِها َفْضًل َو ِديناً َو َحَسباً«.)3(

-----------------------------------------------
1ـ ارجح المطالب / 241، 247.

2ـ ابوالسعادات مجدالدین مبارک بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن اثیر شیبانی جزری شافعی متوفای 
606 هجری.

که  وی  برادر  می باشد.  االصول«  »جامع  و  االثر«  و  الحدیث  غریب  فی  »النهایة  معروف  کتاب  مولف  وی 
صاحب کتاب »الکامل« است شرح حال وی را در کتاب خویش آورده است و می گوید: »برادرم مجدالدین 
ابوالسعادات در چند علم از جمله فقه و اصولین و نحو حدیث و لغت عالمی برجسته بود و تصانیفی مشهور 
او  الحدیث دارد، همچنین رساله هایی را تدوین نموده است.  در تفسیر و حدیث و نحو و حساب و غریب 
نویسنده ی بسیار حاذق و موفقی بود بطوری که در میان مردم ضرب المثل شد. فردی بود متدین و متین، و 
مالزم راه و طریق مستقیم، خدایش رحمت کند و از او راضی باشد. او تحقیقااً از نیکان زمان بود. شاید کسی که 
این عبارت مرا می خواند مرا متهم به مبالغه گویی نماید ولی کسانی که در روزگار ما هستند و او را شناخته اند 
می دانند که من در تجلیل از او کوتاهی نمودم«. )الغدیر 1/ 118، سیر اعالم النبالء 21/ 488، شذرات الذهب 

5/ 22، البدایة و النهایه 13/ 65، الکامل فی التاریخ 12/ 288، طبقات سبکی 5/ 366(.

3ـ النهایة ـ ذیل کلمه ی »بتل« ـ 1/ 94.
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»فاطمه را به سبب انقطاع از زنان دیگر بتول گفته اند، مقام او در 
بانوان  فضل و شرف و حسب و نسب و عوالم دینی از جمله ی 

عالم جدا و متمایز است«.

)2(ـ ابن اَثیر وجه تسمیه ی فاطمه3 به بتول را چنین ذکر می کند:

نیا إىل اهلل«.)1( »لْنِقطاِعها َعِن الدُّ

»فاطمه، بتول نامیده شده است چون دل از دنیا گسسته و به خدا 
دلبسته است«.

)3(ـ عایشه می گوید پیامبر به من فرمودند:

»... يَا مُحَرْيَاُء ِإنَّ َفاِطَمَة لَْیَسْت َكِنَساءِ اْلَدمِیِّنَي َو َل تَْعَتلُّ َكَما َيْعتَلُّوَن«.)2(

و  نیست  زنان  سایر  همانند  فاطمه  که  بدرستی  عایشه،  ای   ...«
هرگز آثار حیض و نفاس در او ظاهر نمی شود«.

-----------------------------------------------
1ـ  النهایة ـ ذیل کلمه ی »بتل«ـ  1/ 94.

2ـ این روایت را طبرانی در معجم کبیر خود آورده است و متن کامل آن چنین است:
سفیان  ثنا  الحرانی،  ابوقتادة  ثنا  الرهاوی،  ابی شیبة  بن  احمد  ثنا  الرقی،  یحیی  بن  سعید  بن  عبداهلل  »حدثنا 
یا  فقلت:   فاطمه،  یقبل  أری رسول اهلل6  قالت: کنت  ابیه، عن عائشه،  بن عروة، عن  الثوری، عن هشام 
رسول اهلل،  انی اراک تفعل شیئا ما کنت تفعله من قبل. فقال: یا حمیراء انه لما کان لیله اسری بی الی السماء 
ادخلت الجنه، فوقعت علی شجره من شجر الجنه ام ار فی الجنه شجرة هی احسن منها حسنااً، و ال ابیض منها 
فلما هبطت االرض  نطفه فی صلبی،  فاکلتها، فصارت  ثمرتها  ثمرة من  فتناولت  ثمره،  منها  اطیب  ورقة، و ال 
لیست  فاطمة  ان  حمیراء  یا  فاطمة،  ریح  شممت  الجنه  الی  اشتقت  انا  فاذا  بفاطمة،  فحملت  خدیجه،  واقعت 
 /9 الزوائد  مجمع   ،1000 ح   /401  -400  /22 ج  َطبَرانی  کبیر  )معجم  یعتلون«.  کما  التعتّل  االدمیین  کنساء 

202. همچنین مراجعه بفرمایید به فرائدالسمطین ج 2/ 61/ ح 386(.
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)4( ـ ابوعبید هروی)1( در کتاب الغریبین می نویسد:

»ُسَِّیْت َفاِطَمُة بَُتوًل ِلَنََّها ُبتَِلْت َعِن النَِّظرِي«.

است،  النظیر  منقطع  که  می گویند  بتول  جهت  این  از  را  »فاطمه 
بی مثل و مانند، و بی همتاست«.

5ـ حضرت باقر7 می فرماید:
اِهَرَة لَِطَهاَرتَِها ِمْن ُكلِّ َدَنٍس َو َطَهاَرتَِها  َا ُسَِّیْت َفاِطَمُة بِْنُت ُمَمٍَّد الطَّ »ِإنَّ

َرًة َو َل نَِفاساً.« )2( ِمْن ُكلِّ َرَفٍث َو مَا َرَأْت َقطُّ َيْوماً مُحْ
شده  موسوم  طاهره  به  اکرم  پیامبر  دختر  فاطمه  جهت  این  »به 
منزه  و  پاک  آلودگیها  و  ناپاکیها  جمیع  از  را  او  خدا  که  است 
گردانیده است و حتی یک روز آثار حیض و نفاس در او دیده 

نشده است«.

بودن  منزه  و  پاک  همین  که  گرفته اند  نتیجه  چنین  فوق  مطالب  از  دانشمندان  از  جمعی 
فاطمه3 علت مجاز بودن اوست در همه حاالت )در نشستن و برخاستن، خوابیدن و سکونت 

کردن( در مسجد النبی.

در  است  سوم  قرن  در  حنفی  علمای  بزرگان  از  یکی  که  معروفی  بسیار  فقیه  َجّصاص 
مجاز  است:  چنین  آن  حاصل  و  مضمون  که  می گوید  مطالبی  خودش  القرآن  احکام  کتاب 

-----------------------------------------------
علمای  از  وی  هجری.   401 متوفای  شافعی  َهَروی  عبدالرحمن  بن  محمد  بن  محمد  بن  احمد  ابوعبید  ـ   1
برجسته ی لغت می باشد و کتاِب »الغریبَیْن« او که در خصوص غریب القرآن و غریب الحدیث می باشد بسیار 
»این  »الغریبین« وی می گوید:  ِخلّکان درباره ی  ابن  یاد می کند و  با عنوان »عالمه«  او  از  معروف است. ذهبی 
کتاب در تمامی عالم منتشر شده و از کتب سودمند می باشد«. )َوفَیات االعیان 1/ 95، سیر اعالم النُّبالء 17/ 146، 

طبقات سبکی 4/ 84، النجوم الّزاهره 4/ 228(.

2ـ بحاراالنوار  43/ 19.

موضوع هشتم: مجاز بودن ورود و توقف فاطمه3 در مسجدالنبی در همه ی حاالت
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بودن پیامبر اکرم، علی ابن ابی طالب، فاطمه و حسنین در جمیع حاالتشان به ورود، نشستن، 
خوابیدن و سکونت داشتن در مسجد النبی به سبب آیه ی تطهیر است که در شأن آنان نازل 
شده است، و در نتیجه نه تنها آغوش مسجد النبی بلکه تمام مساجد، همیشه و در هر حال، به 

روی آن موجودات مقدس باز است.)1(

پاکیزه اند مساجد همانند خانه های  و  منزه  ناپاکیها  و  آلودگیها  از جمیع  پنج تن: که 
آنهاست؛ و خدای تعالی وجود مقدسشان را در احکام مسجد استثناء کرده است و به پیامبرش 
به اطالع امتش برساند و اسامی یک یک آنان را اعالم  دستور داده است که این موضوع را 

نماید؛ و هرگز کسی به هیچ بهانه ای نمی تواند در این مورد به جمع آنان ملحق گردد.

-----------------------------------------------
1ـ اصل عبارت جصاص چنین است:

»انما تطهیر مسجد رسول اهلل لعلی و فاطمة و ابنیها نتیجة آیه التطهیر، فمن طهره الجلیل فهو طاهر مطهر یحل 
له ان یحل کل موضع قدس و کرامه و شرف و عز«.
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ثه بودن فاطمه3 موضوع نهم: ُمَحدَّ

فرزند  یازده  و  امیرالمؤمنین  با  صدیقهسالم اهلل علیهاست  حضرت  اشتراک  نهم  منقبت 
ث بودن )یعنی شنیدن حدیث فرشتگان(. معصومش، در مُحدَّ

منصبهای الهی سه قسم است: نبوت، رسالت، و امامت.

علمای عامه در کتب خود نقل کرده اند که عبداهلل بن عباس آیه ی »َو مَا أَْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن 
«)1( را بدینگونه قرائت می کرده است: »َو مَا أَْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َو َل نَبیٍِّ َو ل  رَُّسوٍل َو َل نَبیًِ

ٍث«.)2( ُمَدَّ
معتقدند که  به وجود محدث در اسالم می باشند و  قائل  دانشمندان شیعه و سنی همگی 
بعد از پیامبر اکرم یقینااً بشری محدث )الهام گیرنده و گوش فرادهنده به حدیث فرشتگان( 
باید وجود داشته باشد؛ انسانی که تمام گفتار و کردارش مطابق فرامین الهی و مورد تصدیق 

و تصویب خدائی است.
هم صحبت و هم راز چنین فردی، آن فرشته ای است که واسطه ی فیض از جانب خداست 

و شخص محدث آنچه دستور می گیرد با کمال فرمان پذیری به آنها عمل می کند.
اعتقاد ما شیعیان این است که ائمه ی اطهار همگی محدث می باشند. )3(

-----------------------------------------------
ْیَطُن ُثمَّ یُِْكُم  ْیَطُن فِی ُأْمنِیَِّتِه َفیَنَسُخ اهلل مَا ُيْلِقی الشَّ 1ـ »َو مَا أَْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َو َل نَبیٍِّ ِإلَّ ِإَذا َتَنیَّ أَْلَقی الشَّ

اهلل َءايَِتِه  َو اهلل َعلِیٌم َحِكیٌم« ـ سوره ی الحج: 52.

 ،79  /12 قرطبی  تفسیر   ،79  -78  /5 ج  ـ  الخطاب  بن  عمر  مناقب  باب  المناقب،  کتاب  ـ  بخاری  صحیح  2ـ 
الدرالمنثور ـ  ذیل آیه ی 52 از سوره ی الحج ـ ج 4/ 366.

3ـ اصول کافی1/ 176، 243، االختصاص 328، 329، بصائر الدرجات/318، 319، 372، کنز الفوائد/176، 
خصال صدوق474،106/2، معانی االخبار/102، عیون االخبار169/1، الغیبه)نعمانی(/60، الغیبه )طوسی(/92، 
93، 97، بحاراالنوار 25/ 77، 116، ج 26/ 66، 72، 74، 75، 77، 79، 81، ج 36/ 272، ج 282/36، 383، 393، 

....152 /39 ،399 ،395

موضوع  نهم: محدثه بودن فاطمه3
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وجود  باید  محدث  بشری  یقینااً  اکرم  پیامبر  از  بعد  که  این  بر  قائلند  نیز  سنی  دانشمندان 
داشته باشدتا فرشتگان به او حدیث گویند، و از جانب خدای تعالی راههای حق و باطل را به 
او نشان دهند. علمای عامه می گویند، کسی را که ـ بعد از رسول خدا ـ هم صحبت فرشتگان 

است خود پیامبر اکرم معین فرموده است و آن شخص، ُعَمر است! )1(
علی7   مقدس  وجود  پیامبر  از  بعد  محدث  شخص  آن  که  معتقدیم  شیعیان  ما  لیکن 

است.)2(
در اینجا چند روایت از کتب اهل سنتـ  که در آنها به کلمه ی محدث اشاره شده استـ  ذکر 

می کنیم:

بخاری در صحیحش در مناقب عمر بن خطاب می گوید:

»قاَل النَِّبُی6: لََقْد َكاَن ِفیَمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِمْن بَنی إسرائیَل ِرجاٌل 
أَحٌد  مِْنُهْم  ُامَّتی  ِمْن   )3( َيُكْن  َفإْن  أَْنبیاَء  َيُكوُنوا  أْن  َغرْيِ  ِمْن  ُيَكلَُّموَن 

َفُعَمُر«.)4(
بنی اسرائیل  از  از اسالم مردانی  قبل  پیامبر اکرم فرمود: در دوران 
عمر  من  امت  از  و  باشند،  انبیاء  از  اینکه  بدون  بوده اند،  محدث 

محدث می باشد«.
-----------------------------------------------

1ـ صحیح بخاری ـ کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب ـ  ج 5/ 78ـ  79، صحیح مسلم ـ کتاب فضائل 
الصحابه، باب )2( من فضائل عمر، ح 23ـ  ج 4/ 1864/ ح 2398، مشکل االثار 2/ 257، الریاض النضره 2/ 287، 

اعالم الُموقّعین 4/ 182، الدرالمنثورـ  ذیل آیه ی 52 از سوره ی الحج ـ ج 4/ 366 و بسیاری از مصادر دیگر.

2ـ االختصاص/ 275، 286، 287، 329، کنز الفوائد/ 176، 177، بصائر الدرجات/ 321ـ  324، 366، 367، اختیار 
معرفة الرجال/ 118، بحاراالنوار 26/ 67ـ 70، 79، 80، 81، ج 38/ 216، ج 39/ 152، 40/ 141ـ 142، 47/ 75.

3ـ علمای عامه درباره ی عبارت »َفإْن َيُكْن« می گویند: این عبارت به معنای تردید و شک در محدث بودن عمر 
نیست بلکه به معنای تأکید و اختصاص است، و مانند این است که شما بگویید »ان کان لی صدیق فهو زید« 
یعنی اگر من دوستی داشته باشم همانا زید است. در اینجا منظور این است که گوینده درباره ی دوستی زید 
تردید و شک دارد بلکه می خواهد از مقوله ی مبالغه خصوصیت دوستی زید را نشان دهد«. )مراجعه بفرمایید به: 

الجامع الصغیر 4/ 507، الغدیر 5/ 44، 45(.

4ـ صحیح بخاری ـ کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب ـ ج 5/ 78ـ 79.
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مسلم)1( در صحیحش در فضائل عمر تقریبا با همین مفهوم، از رسول خدا روایت می کند:

ُثوَن، َفإْن َيُكْن فی ُأمَّتی مِْنُهْم إَحٌد َفإنَّ  »َقْد كاَن ِفی الَمم َقْبَلُكْم ُمَدَّ
ُعَمَر ْبَن اَلّطاب مِْنُهم«.)2(

موضوع محدث بودن یک مسئله ی اسالمی است نه مذهبی، زیرا فریقین )شیعه و سنی( در 
این مطلب هم رای و هم سخن هستند، و طبق روایاتی که ذکر شد، و احادیث دیگر به وجود 
شخص محدث از طرف علما سنی نیز کامالاً تصریح شده است، ولی آنچه بسیار شایان توجه و 
دقت می باشد، این است که در پایان تمام این روایات، راویان سنی، نام عمر بن خطاب را ملحق 
و اضافه نموده اند. تشخیص اینکه آیا عمر محدث بوده است یا علی، کار بسیار سهل و آسانی 

است، زیرا نمونه ی گفتار هر یک از آنان که در تاریخ ضبط است روشنگر این مسئله می باشد.

کسی که در بستر احتضار پیامبر به رسول خدا می گوید:

»ِإنَّ الرَُّجَل لََیْهُجُر«)3(
»یعنی این مرد )مقصود پیامبر است( هذیان می گوید«، گفتارش 

بخوبی نشان می دهد که آیا استاد او فرشته است یا شیطان.

-----------------------------------------------
1ـ حافظ ابوالحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیسابوری متوفای 261 هجری.

وی صاحب کتاب معروف »صحیح« می باشد.

2ـ صحیح مسلم ـ کتاب فضائل الصحابه، باب )2( من فضائل عمر، ح 23 ـ  ج 4/ 1864/ ح 2398.

3ـ ابوحامد غزالی و سبط بن جوزی حنفی چنین روایت می کنند:
»و لما مات رسول اهلل6 قال قبل وفاته بیسیر: ائتونی بدواة و بیاض الکتب لکم التختلفوا فیه بعدی. فقال 
عمر: دعوا الرجل فانه لیهجر« )یعنی: رسول خدا 6 کمی پیشتر از وفاتش فرمود: برای من دوات و کاغذ 
بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من با یکدیگر اختالف نکنید. عمر گفت: این مرد را رها کنید او 

هذیان می گوید(. )سر العالمین و کشف ما فی الدارین/21 )ط النعمان(، تذکرة الخواص/ 62(.
جسارتی که عمر به پیامبر اکرم6 نموده بقدری شیطانی و فضاحت بار است که محدثین عامهـ   بدون آنکه
»--

موضوع  نهم: محدثه بودن فاطمه3
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-----------------------------------------------
می گویند:  معموالاً  و  نموده اند  وی  عبارت  کتمان  در  سعی  گوناگون  انحاء  به  ـ  گردند  واقعه  اصل  منکر 
ابن  نهج البالغه  نموده است«. )شرح  پیامبر غلبه  بر  بود که درد  این  معنایش  پیامبر گفت که  به  »عمر چیزی 

ابی الحدید 6/ 51، )ط قدیم: 2/ 20((.
ابن ابی الحدید پس از نقل این ماجرا می گوید: این حدیث را بخاری و مسلم در صحیح های خود نقل کرده اند 

و محدثین همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند.

مسلم در صحیح و احمد بن حنبل در مسند خود بدون اینکه به نام عمر اشاره کنند می گویند: در پاسخ پیامبر 
باب ترک  الوصیه،  ـ کتاب  يهجر« ]رسول خدا هذیان می گوید[. )صحیح مسلم  رسول اهلل6  »إن  گفتند: 

الوصیه، حدیث 21ـ ج 3/ 1259/ ح 1637، مسند احمد بن حنبل 1/ 355(.
بخاری آنگاه که می خواهد کالم عمر را نقل کند می گوید: عمر گفت: »َغَلَب علیه الَوَجع« درد بر پیامبر غلبه 
نموده است )به عبارت دیگر یعنی سخنانی که پیامبر می گوید از شدت درد است و گفتارش تحت کنترل عقل 

او نیست(. بخاری این روایت را در سه موضع از کتاب خود نقل می کند:
)1(ـ صحیح بخاری ـ کتاب االعتصام...، باب کراهیه الخالف ـ ج 9/ 200.

)2(ـ صحیح بخاری ـ کتاب المغازی، باب مرض النبی وفاته ـ ج 6/ 29.
)3(ـ صحیح بخاری ـ کتاب المرضی و الطب، باب قول المریض»قوموا عنی« ـ ج 7/ 219.

مسلم این عبارت عمر را به سه گونه نقل می کند:
)1(ـ در نخستین روایت می گوید: افراد پس از دستور پیامبر گفتند: »ما َشأُنه؟ اَهَجَر«؟ ]او را چه شده است؟ آیا 

هذیان می گوید؟[.
)2(ـ در روایت دوم می گوید: افراد گفتند: »ان رسول اهلل6 يهجر« ]رسول خدا هذیان می گوید[.

)3(ـ مسلم در روایت سوم عاقبت نام عمر را می آورد ولی از طرف دیگر عبارت او را بخیال خود چنین تعدیل 
شده نقل می کند: عمر گفت: »إن رسول اهلل6 قد غلب علیه الوجع« ]درد بر پیامبر غلبه نموده است[. )صحیح 

مسلم ـ کتاب الوصیه، باب ترک الوصیه، احادیث 20، 21، 22ـ 3/ 1257 الی 1259/ ح 1637(.
ماجرایی که به آن اشاره شد چهار روز قبل از فوت پیامبر6 در روز پنجشنبه اتفاق افتاده است. حفاظ عامه 
بطرق مختلف روایت کرده اند که ابن عباس می گریست و از این ماجرا با عبارت »رزیة یوم الخمیس« )مصیبت 

روز پنجشنبه( یاد می نمود.

نام آن توجیهات را  باید  برآمده اند که  این گفته های عمر  بقدری جاهالنه در توجیه  از علمای عامه  بعضی 
عذرهای بدتر از گناه گذارد. محمد فواد عبدالباقی در حاشیه ی صحیح مسلم می گوید: »علمایی که درباره ی 
این حدیث سخن گفته اند عبارت عمر را )یعنی جسارت وی به پیامبر را( نشانه ی علم و فضیلت و دقت نظر عمر 
می دانند، چون عمر ترسید از اینکه پیامبر مطالبی بنویسد که ای بسا آنان از انجام آن عاجز باشند و لذا مستحق 
عقوبت گردند، چون اگر پیامبر می نوشت، آن اوامر نص می شد و دیگر در مقابل آنها نمی شد اجتهاد کرد«! 

)صحیح مسلم ـ کتاب الوصیه، باب ترک الوصیه، ذیل حدیث 20 ـ ج 3/ 1257/ ح 1637(.
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کلینی رحمة اهلل علیه در کتاب کافی مسئله را چنین عنوان می کند که فرق میان رسول و نبی 
الهی  این سه منصب  را که روشنگر و مشخص کننده ی  و محدث چیست، و سپس روایاتی 
است ذکر می نماید. حضرت امام باقر7 در ذیل این آیه چنین می فرماید: »َو مَا أَْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك 
ِمن رَُّسوٍل َو َل نَبیِ ٍّ«)1( و ل ُمََدٍث«.)2( رسول کسی است که فرشته ی واسطه ی نزول وحی الهی با 
او سخن می گوید، و او ملک را می بیند و می شناسد و با فرشته گفتگو می کند. و این رتبه بسیار 
عالی است. محدث کسی است که هنگام گفتگو با فرشتگان آنها را نمی بیند، و در این مورد 
روایات بسیار از حضرت باقر و حضرت صادق سالم اهلل علیهما نقل شده است که چند حدیث 

برای نمونه ذکر می شود:

ُثوَن«، )3( »إنَّ أَْوِصیَاَء ُمَمٍَّد ُمَدَّ
»بدرستی که اوصیاء محمد همگی محدث بوده اند«.

-----------------------------------------------
1ـ سوره ی الحج: 52.

2ـ این قرائت در روایات بعضی از ائمه اطهار: نقل شده است، که از جمله ی آنها می توان منابع زیر را 
برشمرد:

روایت امام زین العابدین در اصول کافی 1/ 270، کنز الفوائد / 176، 177 و بحاراالنوار 26/ 81، 82 درج است 
)همچنین مراجعه بفرمایید به بصائر الدرجات / 369(.

370، االختصاص/ 328، اختیار  روایت امام باقر7 در اصول کافی1/ 176، 175، بصائر الدرجات/324، 368ـ 
معرفه الرجال / 118 و بحاراالنوار11/ 41، ج 26/ 69، 70، 74، 77ـ 80، ج 40/ 142 موجود است.

و   329 االختصاص/   ،371 الدرجات/370،  بصائر   ،177  /1 کافی  اصول  در  نیز  را  صادق7  امام  روایت 
بحاراالنوار 26/ 78 می توان یافت.

)اصول  محدثون«.  و:(  )علیه  محمد  اوصیاء  »ان  که:  است  نقل  صادق8  امام  و  باقر  امام  از  3ـ 
کافی270/1(.

 ،308 ح   /178 الکشی/  )رجال  محدثون«.  االوصیاء  ان   ...« می فرمایند:  روایتی  در  باقر7  امام  همچنین 
الدرجات/321،  )بصائر  محدثون«.  علی  اوصیاء  »ان  می فرمایند:  دیگری  روایت  در  و  81(؛   /26 بحاراالنوار 

بحاراالنوار 26/ 72(.
امیرالمومنین7 نیز می فرمایند: »انی و اوصیائی من ولدی مهدیون کلنا محدثون«. )بصائر الدرجات/ 372، 

بحاراالنوار  26/ 79(.
شیخ مفید آخرین روایت را بدینگونه از امیرالمومنین7 نقل نموده است: »انی و اوصیائی من ولدی ائمه 

مهتدون کلنا محدثون«. )االختصاص/ 329(.
»--
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ُثون «، )1( »اْلَئِمَُّة ُعَلَماُء َصاِدُقونَ، ُمَفهَُّموَن، ُمَدَّ
و  خداداد،  بسیار  فهم  دارای  راستگو،  دانشمند،  همگی  »ائمه 

محدث می باشند«.

ْوَت َو َل َيَرى َشْیئااً«، )2( ُث َيْسَمُع الصَّ »اْلَُدَّ
ولی  می شنود،  را  فرشته  صدای  که  است  کسی  آن  »محدث 

چیزی را نمی بیند«.
-----------------------------------------------

--«
همچنین روایتی از امیرالمؤمنین نقل است که حضرت فرمودند: »انا و احد عشر من صلبی ائمه محدثون«. 

)الغیبه )طوسی( / 93(.

1ـ اصول کافی 1/ 271، بصائر الدرجات / 319.
این روایت از فرمایشات امام رضا7 می باشد و به این صورت نیز نقل شده است: »االئمه علماء، حلماء، 

صادقون، مفهمون، محدثون«. )بحاراالنوار 26/ 66: به نقل از امالی طوسی(.
همچنین روایتی از حضرت رسول اکرم6 نقل است که حضرت فرمودند: »من اهل بیتی اثنا عشر نقیبا 
محدثون مفهمون، منهم القائم بالحق، یمالاالرض عدال کما ملئت ظلما و جورا«. )مناقب آل ابی طالب 1/ 300، 

بحاراالنوار  36/ 271(.

2ـ بصائر الدرجات / 370، بحاراالنوار 26/ 75، 76.
این عبارت بصورتهای مختلفی در روایات نقل شده است که ما بعضی از آنها را ذیال ذکر می نماییم:

»المحدث الذی یسمع الصوت و ال یری شیئا«.
»المحدث الذی یسمع الصوت و ال یری الصوره«.

»المحدث الذی یسمع الصوت و ال یری شیئا«.
»المحدث فهو الذی یسمع کالم الملک و ال یری و ال یاتیه فی المنام«.

»المحدث الذی یسمع کالم المالئکه و حدیثهم و ال یری شیئا بل ینقر فی اذنه و ینکت فی قلبه«.
»المحدث فهو الذی یسمع و الیعاین و ال یوتی فی المنام«.

»)االمام( یسمع الصوت و ال یری و ال یعاین الملک«.
»االمام هو الذی یسمع الکالم و ال یری الشخص«.

»انهم )ای االوصیاء( الیرون ما کان رسول اهلل 6 یری، النه کان نبیا و هم محدثون«.
»المحدث فهو الذی یحدث فیسمع و ال یعاین و ال یری فی منامه«.

»)االمام( یسمع الصوت و ال یری و ال یعاین«.
مراجعه بفرمایید به: اصول کافی ص176/1، 177، 243، بصائر الدرجات/322، 368ـ374، االختصاص/ 328، 

. 82 329، کنز الفوائد/177، بحاراالنوار41/11، ج 26/ 74ـ 
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ثااً«، )1( »كاَن َعِلٌی7 ُمَدَّ
»علی7 مُحدث بوده است«.

از حضرت صادق سؤال می شود، مقصود از محدث چیست؟ آن حضرت فرمود:

»يَْأتِیِه مََلٌك َفیَْنُكُت ِف َقْلِبِه َكْیَت َو َكْیَت«. )2(
»محدث کسی است که فرشته بر او نازل می شود و نکات وحی را 

بر قلب او عرضه می دارد )بدون اینکه ملک را مشاهده کند(«.

روایاتی که ذکر شد از جمله احادیث مسلم و قطعی است که از ائمه اطهار: وارد شده 
است و مقصود ما از نقل آنها، اثبات این مطلب است که روشن شود در این منصب، در این 
منقبت، حضرت صدیقهسالم اهلل علیها با علی و اوالد معصومین او شریک است و او نیز محدثه 

بوده، چنان که امامان دوازده گانه محدث بوده اند.

حضرت صادق7 می فرماید:
َا ُسَِّیْت َفاِطَمُة3  »فاِطَمة بِْنُت6 كاَنْت مدثه َو َلْ َتُكْن نَبِیًَّة، ِإنَّ
َمْرَيَم  ُتنَاِدي  َفُتنَاِديَها ـ َكَما  َماِء  تَْهِبُط ِمَن السَّ ثًَة، لَِنَّ الََْلِئَكَة َكاَنْت  ُمَدَّ
 اْصَطفاِك َو َطهََّرِك َو اْصَطفاِك َعلی نِساِء 

بِْنَت ِعْمَراَنـ  : يَا َفاِطَمُة »إنَّ اهللَُّ
اْلعالَِنَي«، يَا َفاِطَمُة »اْقُنِت لَِربِِّك َو اْسُجِدي َو اْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعنَي«)3( 
َلُة َعَلی نَِساِء  ُثونََها، َفَقاَلْت لَُْم َذاَت لَْیَلٍة: أَ لَْیَسِت الَُْفضَّ ُثُهْم َو ُیَدِّ َفُتَحدِّ

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: اصول کافی270،271/1، امالی طوسی21/2، 22، االختصاص/286، 287، 329، کنز 
الفوائد/ 176، 177، بصائر الدرجات/321 ـ323، 366، 372، اختیار معرفة الرجال/118، بحاراالنوار 67/26ـ 

70، 79، 80، 81، ج 38/ 216، ج 39/ 152، 40/ 141 ـ 142، 47/ 75.

2ـ امالی طوسی 2/ 21، 22، بحاراالنوار 22/ 327.

3ـ اصل آیه ی قرآنی چنین است: »يَا َمْرَيُم ِإنَّ اهلل اْصَطَفئِك َو َطهََّرِك َو اْصَطَفئِك َعلیَ نَِساِء اْلَعالَِنَي * يَا َمْرَيُم اْقُنتِی 
لَِربِِّك َو اْسُجِدى َو اْرَكِعی َمَع الرَّاِكِعنَي «؛  سوره ی آل عمران: 42، 43.
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اْلَعالَِنَي َمْرَيَم بِْنَت ِعْمَراَن؟ َفَقاُلوا: ل، ِإنَّ َمْرَيَم َكاَنْت َسیَِّدَة نَِساِء َعاَلَِها 
نَِساِء  َسیَِّدَة  َو  َعاَلَِها  َو  َعالَِِك  نَِساِء  َسیَِّدَة  َجَعَلِك  َعزََّوَجلَّ  اهلل  ِإنَّ  َو 

وَِّلنَي َو اْلِخِرين «.)1( الَْ
این  از  را  فاطمه  پیامبر.  نه  بود  محدثه  خدا  رسول  دختر  »فاطمه 
نازل  او  بر  آسمان  از  فرشتگان  که  نامیده اند  محدثه  جهت 
می شدند و با او ـ همانگونه که با مریم بنت عمران گفتگو داشتند 
تعالی  یا فاطمه بدرستی که خدای  این چنین سخن می گفتند:  ـ 

ترا پاک و منزه گردانید و از تمام زنان عالم ترا برگزید.
حضرت  شبی  می دهند(:  ادامه  چنین  سخن  به  صادق  )حضرت 
صدیقه سالم اهلل علیها به فرشتگاِن هم صحبِت خویش فرمود: آیا آن 
نیست؟  عمران  بنت  مریم  است  برتر  عالم  زنان  جمیع  از  که  زن 
جواب دادند: نه، زیرا مریم فقط سیده ی زنان عالم در زمان خودش 
بود، ولی خدای تعالی تو را ـ هم در زمان مریم، و هم در بین زنان 
دیگر از اولین و آخرین، در تمام زمانها ـ بانوی بانوان جهان قرار 

داده است«.

این روایت را عده ای از دانشمندان نقل کرده اند. در برخی از احادیث تصریح شده است به 
اینکه: جبرئیل هم صحبت حضرت صدیقهسالم اهلل علیها بوده است. روایات وارده در این موضوع 
از خداوند متعال برای تسلی خاطر  پیامبر اکرم  از رحلت  این است که بعد  از  صریحااً حاکی 
حضرت زهرا3، فرشتگان را هم صحبت و مأنوس او گردانید، و در این مورد حضرت صادق 

می فرماید:

-----------------------------------------------
بصائر  به:  بفرمایید  مراجعه  همچنین   .79  ،78  /43 ج   ،206 بحاراالنوار14/  ج182،  الشرائع  علل  1ـ 

الدرجات/372، االختصاص/ 329، بحاراالنوار 26/ 79.
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َو  َيْوماً  َسْبِعنَي  َو  َسًة  اهلل6َخْ رُسوِل  َبْعَد  َمَكَثْت  فاِطَمَة  إنَّ   ...«
َقْد َكاَن َدَخَلَها ُحْزٌن َشِديٌد َعَلی أَبِیَها، َو َكاَن َجْبَئِیُل يَْأتِیَها َفُیْحِسُن 
ُيِْبَُها  َو  َمَكانِِه  َو  أَبِیَها  َعْن  ُيِْبَُها  َو  نَْفَسَها  ُيَطیُِّب  َو  أَبِیَها،  َعَلی  َعَزاَها 
ُمْصَحُف  َفَهَذا  َذِلَك،  َيْكُتُب  َعِليٌّ  َكاَن  َو  ُذرِّيَِّتَها،  ِف  َبْعَدَها  َيُكوُن  ِبَا 

َفاِطَمَة.«)1(
نماند،  زنده  روز   75 از  بیش  اکرم  پیامبر  رحلت  از  بعد  »فاطمه 
این جهت  به  بود،  لبریز کرده  را   او  پدر قلب  و غم جانسوز داغ 
پدر  عزای  در  را  او  و  می آمد  حضورش  به  پی  در  پی  جبرئیل 
و  بود؛  زهرا  غمین  خاطر  تسلی بخش  و  می گفت،  باد  سالمت 
از  گاه  و  می گفت،  سخن  بزرگوارش  پدر  منزلت  و  مقام  از  گاه 
خبر  می گردید  وارد  ذریه اش  بر  او  رحلت  از  بعد  که  حوادثی 
امالء می کرد همه  نیز آنچه جبرئیل  امیرالمؤمنین7  می داد؛ و 
را به رشته ی تحریر در می آورد، و مجموعه ی این سخنان است 

که به مصحف فاطمه موسوم گردید«.

روایت دیگری در کتاب کافی، از حضرت صادق7 به این شرح نقل شده است:

»ِإنَّ اهلل تبارك َو تََعاىل لَّا َقَبَض نَبِیَُّه6 َدَخَل َعَلی َفاِطَمَة7 ِمْن 
، َفأَْرَسَل اهلل ِإلَْیَها مََلكاً  َوَفاتِِه ِمَن احْلُْزِن مَا َل َيْعَلُمُه ِإلَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ
ِإَذا  َلا:  َفَقاَل  الُْْؤمِِننَي7،  أَِمرِي  بَذِلَك  فأخبت  ُثَها؛  ُیَدِّ َو  َغمََّها  ُيَسلِّي 
ْوَت، ُقوِلي ِلي، َفأَْعَلَمْتُه َفَجَعَل َيْكُتُب ُكلَّ  َأْحَسْسِت ِبَذِلِك َو َسِْعِت الصَّ
ِمَن  لَْیَس  ِإنَُّه  أَمَا  َقاَل:  َقاَل: ُثمَّ  ُمْصَحفاً،  َذِلَك  ِمْن  أَْثَبَت  مَا َسَِعْت َحتَّی 

احْلََلَل َو احْلََراِم، َو َلِكْن ِفیِه ِعْلُم مَا َيُكوُن«.)2(

-----------------------------------------------
ـ  اصول کافی241/1، بصائر الدرجات/153، 154، بحاراالنوار22/ 546، ج 26/ 41، ج 43/ 79، 80، 156، 194. 1

2ـ اصول کافی 240/1، بحاراالنوار 22/ 545، ج 43/ 80.
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»هنگامی که خدای تعالی پیامبرش را قبض روح فرمود، از غمهای 
جز  فراگرفت،  پدرش  مصیبت  در  را  زهرا  قلب  که  گرانباری 
خدای عزوّجل کسی آگاه نبود. به این جهت حق تعالی فرشته ای 
و  او  غمهای  تسلی بخش  که  فرمود  زهراسالم اهلل علیها  مونس  را 
هم صحبت او در تنهائی او باشد. فاطمهسالم اهلل علیها این مطلب را 
به علی7 بازگو نمود؛ و حضرت فرمود هرگاه احساس کردی 
که فرشته به حضورت آمد، و صدای او را شنیدی مرا خبردار کن. 
از امالء جبرئیل و فرشتگان دیگر که امیرالمؤمنین کاتب آنها بود، 
مصحف فاطمه فراهم آمد، که علی درباره ی آنها فرمود: در این 
مصحف مسائل شرعی و حالل و حرام مطرح نیست بلکه دانشی 

است از آنچه که )واقع شده و یا( بوقوع خواهد پیوست«.

محدثه بودن فاطمهسالم اهلل علیها از مسلّمات است، بطوری که در زیارت آن حضرت نیز وارد 
شده است:

ثَُة اْلَعلِیَمُة «. )1( َلُم َعلَْیِك أَيَُّتَها اْلَُدَّ َلُم َعلَْیِك أَيَُّتَها التَِّقیَُّة النَِّقیَُّة، السَّ »السَّ
در نتیجه، حضرت صدیقهسالم اهلل علیها در مقام محدثه بودن )هم صحبت فرشتگان بودن( با 
امیرالمؤمنین و یازده معصوم دیگر: شریک می باشد، و احراز این مقام جز برای آن کس 
مقام  سایه ی  در  است،  ولیةاهلل  فاطمهسالم اهلل علیها  چون  و  نیست،  امکان پذیر  است  »ولی«  که 
با  توأِم  را  مقام والیت  امیرالمؤمنین،  و  اکرم  پیامبر  او سخن می گویند.  با  فرشتگان  والیتش، 
ث بودن، بیان کرده اند، هر نبی بعد از خودش یک ولی را جانشین قرار داده است، رسول  محدَّ
خدا6 نیز امیرالمؤمنین، فاطمه، و حسن و حسین و اوالد معصومین: او را اولیاء پس 
ث بودن در امت رسول خدا جز  از خویش قرار داده است، و دارا بودن این مرتبه ی واالی محدَّ
برای این سیزده معصوم برای هیچ یک از افراد امت معقول نیست، و تمام حرکات، اطوار، 

ثه بودن آن حضرت است. گفتار و کردار حضرت صدیقه سالم اهلل علیها نمایانگر مقام محدَّ

-----------------------------------------------
1ـ اقبال االعمال/ 624، بحاراالنوار 97/ 195، 199.
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چنانکه رسول اکرم به شیعیان امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش بشارت بهشت را داده است و 
در منقبت و عظمت مقام آنان مطالبی بیان داشته اند، نسبت به شیعیان زهرا3 نیز عینااً با ذکر همان 
مناقب مژده ی بهشت داده اند. شیعه یعنی تابع و پیرو و اقتداکننده. شیعه ی علی کسی است که از 
علی7 هدایت می یابد و همراه او و متمسک و دست به دامان اوست. شیعه ی فاطمه3 در اخبار 
عینااً در ردیف شیعیان علی است. گاه پیامبر اکرم در مدح شیعیان امیرالمؤمنین سخن می گوید، و 
گاه در منقبت شیعیان فاطمهسالم اهلل علیها و همین روش رسول خدا نشانگر این است که حضرت 

زهرا3خود استقالل دارد و دارای کرامات و مقام واال و صاحب والیت کبری می باشد.

اینک حدیثی از پیامبر اکرم6 در شان آن حضرت:

َفاِطَمُة  اْبَنِت  ُتْقِبُل  اْلِقیَاَمِة   َيْوُم  َكاَن  ِإَذا  َمْرُفوعاً:  اهلل  َعْبِد  ْبَن  »َجابَِر 
ِد  ُمرُّ َعَلی نَاَقٍة ِمْن ُنوِق اْلَنَِّة...، َخْطاُمَها ِمْن ُلْؤُلٍؤ َرْطٍب، َقَوائُِمَها ِمَن الزُّ
ُقبٌَّة  َعلَْیَها  َراَواِن،  مَحْ يَاُقوتَتَاِن  َعْینَاَها  ْذَفِر،  الَْ الِْْسِك  ِمَن  َذنَُبَها  ْخَضِر،  الَْ
ِمْن ُنوٍر، ُيَرى َظاِهُرَها ِمْن بَاِطِنَها، َو بَاِطُنَها ِمْن َظاِهِرَها، َداِخُلَها َعْفُو اهلل 
َو َخاِرُجَها َرمْحَُة اهلل، َعَلی َرْأِسَها تَاٌج ِمْن ُنوٍر، لِلتَّاِج َسْبُعوَن ُرْكناً، ُكلُّ 
رِّيُّ ِف ُأُفِق  رِّ َو اْلیَاُقوِت. ُيِضيُء َكَما ُيِضيُء اْلَكْوَكُب الدُّ ٌع بِالدُّ ُرْكٍن ُمَرصَّ
َماِء؛ َو َعْن َيِیِنَها َسْبُعوَن أَْلَف مََلٍك، َو َعْن ِشَاِلَا َسْبُعوَن أَْلَف مََلٍك، َو  السَّ

َجْبَئِیُل آِخٌذ خِبَِطاِم النَّاَقِة، ُينَاِدي بِأَْعَلی َصْوتِِه:
وا أَْبَصاَرُكْم َحتَّی َتُوَز َفاِطَمُة بِْنُت ُمَمٍَّد6؛ َفَل يَْبَقی َيْومَِئٍذ َنِبٌّ  ُغضُّ
وا أَْبَصاَرُهْم َحتَّی َتُوَز َفاِطَمُة،  يٌق َو َل َشِهیٌد ِإلَّ َغضُّ َو َل َرُسوٌل َو َل ِصدِّ
َفَتِسرُي َحتَّی ُتَاِذَي َعْرَش َربَِّها َجلَّ َجَلُلُه...، َفِإَذا النَِّداُء ِمْن ِقَبِل اهلل 
َجلَّ َجَلُلُه: يَا َحبِیَبِت َو اْبَنَة َحبِیِب، َسلِیِن ُتْعَطْي، َو اْشَفِعي ُتَشفَِّعي... 
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َفتَُقوُل: ِإلَِي َو َسیِِّدي، ُذرِّيَِّت َو ِشیَعِت، َو ِشیَعَة ُذرِّيَِّت َو ُمِبِّّ، َو ُمِبِّ 
ُذرِّيَِّت. َفِإَذا النَِّداُء ِمْن ِقَبِل اهلل َجلَّ َجَلُلُه: أَْيَن ُذرِّيَُّة َفاِطَمَة َو ِشیَعُتَها 
َو ُمِبُّوَها َو ُمِبُّو ُذرِّيَِّتَها، َفُیْقبُِلوَن َو َقْد َأَحاَط بِِهْم َمَلِئَكُة الرَّمْحَِة َفتَْقُدُمُهْم 

َفاِطَمُة3َحتَّی ُتْدِخَلُهُم اْلَنََّة.«)1(

جابر بن عبداهلل از رسول خدا6 روایت می کند که فرمود:
ناقه ای  بر  فاطمه سوار  فرا رسد، دخترم  قیامت  »هنگامی که روز 
از ناقه های بهشتی وارد عرصه محشر می شود، که مهار آن ناقه از 
مروارید درخشان و چهارپای آن از زمرد سبز، دنباله اش از مشک 
بهشتی، چشمانش از یاقوت سرخ، و بر فراز آن، قبه ای )خیمه ای( 
نمایان  بیرونش  از  آن  درون  و  درونش  از  آن  بیرون  که  نور،  از 
است. فضای داخل آن قبه، انوار عفو الهی و خارج آن خیمه، پرتو 
رحمت خدایی است. و بر فرازش تاجی از نور که دارای هفتاد پایه 
است از دّر و یاقوت که همانند ستارگان درخشان در افق آسمان 
نورافشانند. از جانب راست آن مرکب هفتاد هزار ملک، و از طرف 
چپ آن هفتاد هزار فرشته است ـ و جبرئیل در حالی که مهار ناقه 
را گرفته است ـ با صدای بلندی ندا می کند: نگاه خود را فراسوی 
خویش گیرید، و نظرها به پایین افکنید، این فاطمه دختر محمد 
است که عبور می کند. در آن هنگام، حتی انبیاء و صدیقین و شهدا 
همگی از ادب، دیده فرومی گیرند؛ تا اینکه فاطمه عبور می کند و 
از جانب خدا  در مقابل عرش پروردگارش قرار می گیرد، آنگاه 
جل جالله ندا می شود: ای محبوبه ی من، و ای دختر حبیب من، 
بخواه از من آنچه می خواهی؛ تا عطایت کنم و شفاعت کن هر که 

را مایلی تا قبول فرمایم.
-----------------------------------------------

1ـ امالی صدوق/25، بحاراالنوار 43/ 219، 220.
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در جواب عرضه می دارد: ای خدای من، و ای موالی من، دریاب 
بار  مرا.  ُذریّه ی  دوستان  و  مرا،  پیروان  مرا،  شیعیان  مرا،  ُذریّه ی 
فاطمه و  ُذریّه  از جانب حق خطاب می رسد: کجا هستند  دیگر 
در  او؟  ذریه ی  دوستداران  و  دوستدارانش،  کجایند  او؟  پیروان 
به پیش می آیند و فرشتگان رحمت آنان را  آن هنگام جماعتی 
از هر سوی در میان می گیرند. و فاطمه3 در حالی که پیشگام 

آنهاست همگی را همراه خود به بهشت وارد می فرماید«.

تناسب مواقف  به  متفاوت  بر مرکبهای  قیامت سوار  حضرت صدیقهسالم اهلل علیها در روز 
اینکه در احادیث وارده، مرکبهای آن حضرت، متفاوت ذکر شده است، و  متعدد است؛ و 
به نظر بعضی ها نوع مرکب مورد اختالف بوده است صحیح نیست. زیرا هر مرکبی که بیان 
شده است با مشخصات معین در موقف معین بوده و همه اش درست و جای اختالف نیست؛ 
به  فاطمه3  که  هنگامی  که  است  جهت  این  از  مرکب،  مشخصات  در  اختالف  علت  و 
سوی عرش الهی سیر می کند مرکب خاصی دارد، وقتی که از مقابل عرش به جانب بهشت 
روان است یک مرکب مخصوص دیگر؛ و همچنین هنگام ورود به بهشت و جوالن و طیران 
گوناگون می باشد.  دارای مرکبهای خاص و  ـ  ـ همانند جعفر طیار  الهی  در فضای رحمت 
در روایتی که ذکر شد، و مشخصات یکی از مرکبهای آن حضرت بیان گردید و گفته شد 
که جبرئیل مهار ناقه ی بهشتی زهراسالم اهلل علیها را در روز محشر می گیرد. می توان گفت که 
جبرئیل، نماینده ی خاص خدای المکان، در هر مکان و موقفی است و در برخی از آیات و 
جبرئیل  آمدن  بر  حمل  را  همه  دانشمندان  است،  رفته  بکار  آمد«  »خدا  جمله ی  که  روایات 
نماینده ی حق تبارک و تعالی نموده اند؛ لذا هنگام ورود فاطمه3 به عرصه ی محشر، آن 
یکتا کنیز برگزیده ی خدا و بانوی بانوان عالم از اولین و آخرین، همین شایسته ی اوست که 

مهار مرکبش را جبریل امین بگیرد و با افتخار ندا کند:

وا أَْبَصاَرُكْم َحتَّی َتُوَز َفاِطَمُة بِْنُت ُمَمٍَّد6«. )1( »ُغضُّ
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-----------------------------------------------
با عبارات مختلفی  متعدد  این جمله در روایات  نماید(.  فاطمه عبور  تا  یعنی: )چشمان خود فرودبندید  1ـ 

ایراد گردیده است، که از آن قبیل است:
»--
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در یک روایت دیگر از رسول اکرم6 چنین نقل شده است که فرمود:
وا أَْبَصاَرُكْم، َهِذهِ  »...ُينَاِدي ُمنَاٍد ِمْن ُبْطنَاِن اْلَعْرِش، يَا أَْهَل اْلِقیَاَمِة ُغضُّ
ِشیَعُتَها  تَُرُّ  َو   علیها  َفاِطَمُة  َفَتُمرُّ  َراِط،  الصِّ َعَلی  تَُرُّ  ُمَمٍَّد،  بِْنُت  َفاِطَمُة 

َراِط َكاْلَبِْق اْلَاِطف  ...«.)1( َعَلی الصِّ
-----------------------------------------------

--«
»غّضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه الصدیقة بنت محمد6 و من معها«.

»غّضوا ابصارکم لتجوز فاطمة بنت محمد6 سیدة نساءالعالمین علی الصراط«.
»غّضوا ابصارکم و نّکسوا رؤسکم«.

»غّضوا ابصارکم تمّر فاطمة بنت رسول اهلل6«.
»غّضوا ابصارکم حتی تعبر فاطمة بنت محمد6«.

»غّضوا ابصارکم حتی تمّر فاطمة بنت حبیب اهلل6«.
»غّضوا االبصار فإن هذه فاطمه تسیر«.

»غّضوا ابصارکم فهذه فاطمه بنت محمد رسول اهلل6 تمّر علی الصراط«.
»نّکسوا رؤسکم و غّضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمة علی الصراط«.

»طأطأوا الرؤوس و غّضوا االبصار، فإن هذه فاطمة تسیر الی الجنة«.
یَْخین )یعنی بر مبنای شرط  الشَّ حاکم نیسابوری درباره ی روایت فوق می گوید: »این حدیث ـ علی َشْرِط 

بخاری و مسلم( ـ صحیح است«. )مستدرک حاکم 3/ 153(.
این روایت چنین می گوید: »و هذا من االحادیث  از نقل  193 پس  ابی الحدید در شرح نهج البالغه 9/  ابن 
الصحیحة، و لیس من االخبار المستضعفة«. یعنی این روایت از احادیث صحیحه می باشد و از جمله احادیث 

ضعیف نیست.
بعضی از مصادر این روایت در کتب عامه از این قرار است: معجم کبیر طبرانی ج 1/ 108/ ح 180، مستدرک 
 ،380 ح   /49  /2 ج  السمطین  فرائد   ،153  /3 المستدرک  تلخیص   ،523  /5 الغابه  اُُسد   ،161  ،153  /3 حاکم 
الصواعق المحرقه/ 289، کنز العمال 12/ 105، 106/ ح 34209ـ  34211، ص 108/ ح 34219، ص 109، 110/ 

ح 34229، ینابیع الَمَودَّة/182، االتحاف/ 46.
االمام  تفسیر  نمود:  به مصادر ذیل مراجعه  از جمله می توان  نیز موجود است که  این روایت در کتب شیعه 
فرات/  تفسیر   ،356  ،355  ،254 الفوائد/253،  کنز  ص434،  ـ   93 البقره:  سوره ی  تفسیر  ذیل  ـ  العسکری 
به:  بفرمایند  مراجعه  هستند  باره  این  در  شیعی  روایات  بیشتر  بررسی  به  مایل  که  کسانی   .578 438/ح   ،437
بحاراالنوار336/7، ج 52/8، 54، 68، ج243/17، ج 274/24، ج 140/27، ج 32/ 610، ج 37/ 70، ج 43/ 52، 

53، 62، 64، 219، 220، 221، 223، 224، ج 68/ 59.

1ـ بحاراالنوار  43/ 223.
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»روز قیامت منادی از میان عرش الهی ندا می کند: ای اهل محشر 
چشمان خود فروگیرید، این فاطمه دختر محمد است که از صراط 
صراط  از  برق  بسرعت  شیعیانش  با  فاطمه  آنگاه  می کند،  عبور 

می گذرند«.

در حدیث دیگری از حضرت رسول اکرم6 منقول است که فرمود:
َربِّ  يَا  َفتَُقوِلنَي:  َحاَجَتِك.  َسِلي  َفاِطَمُة  يَا  َجْبَئِیُل7:  يَُقوُل  ُثمَّ   ...«
ِشیَعَة  َربِّ  يَا  َفتَُقوِلنَي:  لَُْم.  َغَفْرُت  َقْد  عزوجل:   اهلل  َفیَُقوُل  ِشیَعِت. 
ُوْلِدي. َفیَُقوُل اهلل: َقْد َغَفْرُت لَُْم. َفتَُقوِلنَي: يَا َربِّ ِشیَعَة ِشیَعِت. َفیَُقوُل 
اهلل: اْنَطلِِقي َفَمِن اْعَتَصَم ِبِك َفُهَو َمَعِك ِف اْلَنَِّة. َفِعْنَد َذِلِك َيَودُّ اْلََلِئُق 
أَنَُّهْم َكاُنوا َفاِطِمیِّنَي، َفَتِسرِييَن َو َمَعِك ِشیَعُتِك َو ِشیَعُة ُوْلِدِك َو ِشیَعُة 

أَِمرِي الُْْؤمِِننَي آمَِنًة َرْوَعاُتُهم  ...«)1(
»پس آنگاه جبرئیل عرض می کند: ای فاطمه، هر چه می خواهی 
از خدای خویش طلب کن. فاطمه عرض می کند: خدایا، شیعیان 
آمرزیدم.  را  تو  شیعیان  همه ی  می رسد:  خطاب  دریاب.  مرا 
بده.  نجات  نیز  را  فرزندانم  شیعه ی  پروردگارا،  می دارد:  عرضه 
ندا می آید: همه ی آنان را بخشیدم؛ یا فاطمه، اینک در میان اهل 
محشر برو و هر کسی که به تو پناهنده شود، همراه تو به بهشت 
وارد خواهد شد. پیامبر اکرم6 سپس به سخنان چنین ادامه 
داد: در آن هنگام همه ی مردم آرزو می کنند که ای کاش ما نیز 

-----------------------------------------------
از  امیرالمؤمنین  این حدیث که توسط   .227  /43 ،54 1ـ تفسیر فرات/ 444ـ 447/ ح 587، بحاراالنوار 8/ 
پیامبر اکرم نقل گردیده است نسبتااً طویل است و در آن به بعضی از مناقب حضرت زهرا3  خصوصااً به 
موقف و مقام حضرت صدیقه در محشر ـ اشاره گردیده که ما بدلیل اهمیت آن، متن کامل روایت را در تعلیق 

شماره ی 5 آورده ایم.
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تو،  شیعیان  که  است  روزی  چنین  در  فاطمه،  یا  بودیم.  فاطمی 
پیروان اوالد تو، و شیعیان امیرالمؤمنین در پی تو به سالمت وارد 

بهشت می شوند«.

جناب جابر در یک حدیث مفصل از حضرت باقر7 نقل می کند که فرمود:

رْيُ  »... َو اهلل يَا َجابُِر، ِإنََّها َذِلَك اْلَیْوَم لَتَْلتَِقُط ِشیَعَتَها َو ُمِبِّیَها َكَما يَْلتَِقُط الطَّ

اْلَنَِّة،  بَاِب  ِعْنَد  َمَعَها  َفِإَذا َصاَر ِشیَعُتَها   ، الرَِّديِّ ِمَن احْلَبِّ  اْلَیَِّد  احْلَبَّ 
يَا  َعزََّوَجل:  اهلل  َفیَُقولُ  اْلتََفُتوا  َفِإَذا  يَْلتَِفُتوا،  َأْن  ُقُلوبِِهْم  ِف  اهلل  ُيْلِقي 
َأِحبَّاِئي مَا اْلتَِفاُتُكْم؟ َو َقْد َشَفَعْت ِفیُكْم َفاِطَمُة بِْنُت َحبِیِب. َفیَُقوُلوَن: 
يَا َربِّ َأْحبَْبنَا َأْن ُيْعَرَف َقْدُرنَا ِف مِْثِل َهَذا اْلَیْوِم. َفیَُقوُل اهلل: يَا َأِحبَّاِئي 
اْنُظُروا َمْن َأْطَعَمُكْم حِلُبِّ  اْنُظُروا َمْن َأَحبَُّكْم حِلُبِّ َفاِطَمَة،  اْرِجُعوا َو 
ِف  َشْربًَة  َسَقاُكْم  َمْن  اْنُظُروا  َفاِطَمَة،  حِلُبِّ  َكَساُكْم  َمْن  اْنُظُروا  َفاِطَمَة، 
ُحبِّ َفاِطَمَة، اْنُظُروا َمْن َردَّ َعْنُكْم ِغیَبًة ِف ُحبِّ َفاِطَمَة، ُخُذوا بَِیِدِه َو 
َأْدِخُلوُه اْلَنََّة. َقاَل أَُبوَجْعَفٍر: َو اهلل َل يَْبَقی ِف النَّاِس ِإلَّ َشاكٌّ أَْو َكاِفٌر 

أَْو ُمنَاِفٌق...«)1(

»به خدا قسم یا جابر، این است همان روزی که مادرم زهرا شیعیان 

خود را از میان اهل محشر جدا می کند چنان مرغی که دانه های 

خوب را از بد جدا می سازد. و چون همراه فاطمه شیعیانش به در 

به  که  می فرماید  القاء  چنین  آنان  قلب  در  خدا  می رسند،  بهشت 

پشت سر خویش نگاه کنند؛ آنگاه که به عقب سر خود نظر افکنند، 
-----------------------------------------------

1ـ تفسیر فرات / 299/ ح 403، بحاراالنوار 8/ 52، 43/ 65. متن کامل این روایت در تعلیق شماره ی 6 آمده 
است.
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به  شما  که  چیست  سبب  می شود:  خطاب  تعالی  خدای  جانب  از 

فاطمه دخترم حبیبم  نگاه می کنید؟ من که شفاعت  پشت سرتان 

محمد را درباره ی شما پذیرفتم. عرض می کنند: پروردگارا دوست 

فاطمه در چنین روزی شناخته  ما شیعیان  منزلت  و  قدر  می داریم 

شود. پس، از جانب خدای تعالی خطاب می شود: ای دوستان من 

برگردید، برگردید )به صحنه ی محشر(، نظر افکنید )در میان آن 

جماعت و( هر کس را که برای دوستی فاطمه شما را دوست داشته 

است هر کس را که به خاطر زهرا به شما دوستداران فاطمه اطعام 

کرده؛ نیکی نموده، و با جرعه ی آبی سیرابتان کرده، و یا از غیبت 

افراد درباره ی شما مانع شده است: دست او را بگیرید و به بهشت 

واردش کنید، سپس حضرت ابوجعفر )امام باقر(7 اضافه فرمود: 

به خدا سوگند از برکت محبت جده ام زهرا کسی بر جای نمی ماند 

جز آن کسی که نسبت به مقام واالی آل محمد تردید داشته و یا 

کافر و یا منافق باشد«.

در »تفسیر فُرات بن ابراهیم« روایتی از حضرت رسول اکرم6 منقول است که آن حضرت 
فرمود:

»...تَْدُخُل َفاِطَمُة اْبَنِت اْلَنََّة َو ُذرِّيَُّتَها َو ِشیَعُتَها...، و ذلك قوله تعاىل: 
أَنُفُسُهْم َخِلُدونَ«  اْشَتَهْت  مَا  ْكب«)1(... »َو ُهْم فِی  اْلَفَزُع الَْ ُزُنُهُم  »َل یَْ

-----------------------------------------------
1ـ سوره ی االنبیاء: 103.

2ـ سوره ی االنبیاء: 102.

3ـ این عبارت در دو روایت نقل شده است که هر دو در کتاب تفسیر فرات آمده است. مراجعه بفرمایید به: 
تفسیر فرات / 269، 437، 438/ ح 362، 578، بحاراالنوار 7/ 336، ج 43/ 63، ج 65/ 60.
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)2(؛ ِهَي َو اهلل َفاِطَمُة َو ُذرِّيَُّتَها َو ِشیَعُتَها...«)3(

»دخترم فاطمه با ذریه و شیعیانش وارد بهشت می شوند، و در این 

مورد است که خدای تعالی می فرماید: هرگز فزع اکبر )هول و 

هراس بزرگ روز قیامت( آنها را غمگین نمی سازد... و با هر چه 

که بدان تمایل دارند برای همیشه متنّعمند...«.

آری، فاطمه و ذریه و شیعیان او در پناه رحمت خدا، از وحشت روز محشر در امن و امان 

هستند و از اینجا معلوم می شود که حضرت زهرا دارای شیعه ی مخصوص به خود و صاحب 

استقالل شخصیت می باشد.

عاصمی در کتاب َزیْن الَفتی ـ در بخش »اشتراط الساعة« ـ از سلمان چنین روایت می کند 

که پیامبر اکرم فرمود:

ِجْبِئیَل،  ِبُْجَزِة  اْلِقیاَمِة  َيْوَم  بالنُُّبوَِّة لُخَذنَّ  َبَعثََنی  الَّذى  َو  َسْلماُن  »يا 

ِبُْجَزةِ  آِخٌذ  احْلََسُن  َو  ِبُْجَزتِِه،  آِخَذٌة  فاِطَمُة  َو  ِبُْجزَتی،  آِخَذ  َعِلٌی  َو 

فاِطَمَة، َواحْلَُسنْيُ آِخٌذ ِبُْجَزِة احْلََسِن، َو ِشیَعُتهم آِخَذٌة ِبُْجَزتِهم. َفأَْيَن 

أَْيَن  َو  بَِأِخیِه؟  َرُسولِ اهلل ذاِهباً  تَرى  أْيَن  َو  بَِرسولِ اهلل؟  اهلَل ذاِهباً  تََرى 

بُِوْلِدها؟  ذاِهَبًة  فاطَمَة  تَرى  أْيَن  و  بَِزْوَجِتِه؟  ذاِهباً  َرُسولِ اهلل  َأخا  ترى 

َو أَْيَن تَرى ُوْلَد َرُسولِ اهلل 6 ذاِهبنِيَ ِبِشیَعِتهْم؟ إىل اْلَنَِّة َو َربِّ 

اْلَكْعَبِة يا َسْلماُن، ِإىل اْلَنَِّة َو َربِّ الَكْعَبِة يا َسْلماُن، إىل اْلَنَِّة َو َربِّ 

-----------------------------------------------
1ـ زین الفتی فی شرح سوره هل اتی )نسخه ی مخطوط این کتاب در نجف اشرف در اختیار مرحوم عالمه 

امینی بوده است(.
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الَكْعَبة يا َسْلماُن، َعْهٌد َعِهَد بِِه ِجْبِئیُل ِمْن ِعْنِد َربِّ اْلعالَِنَي«.)1(
مبعوث  پیامبری  به  مرا  که  مقدسی  وجود  به  قسم  سلمان،  »ای 

فرموده است، در روز قیامت، من دامان جبرئیل )نماینده ی خدای 

عزوجّل را می گیرم، و علی دامان مرا، و فاطمه دامان علی را، و 

شیعیانشان  و  را،  حسن  دامان  حسین  و  را،  فاطمه  دامان  حسن 

دست به دامان آنها هستند. یا سلمان، آیا گمان می کنی، خدای 

پیامبر،  و  می برد؟  کجا  را(  خود  )پناهنده ی  را  پیامبرش  تعالی 

برادرش علی را؟ و علی همسرش زهرا را؟ و فاطمه دو فرزندش 

را؟ و آنها شیعیانشان را کجا خواهند برد؟ سپس پیامبر اکرم سه 

بار تکرار فرمودند: ای سلمان قسم به خدای کعبه به سوی بهشت 

پروردگار  جانب  از  جبرئیل  که  است  پیمانی  این  و  می برند؛ 

جهانیان وعده داده است«.

اعتراف و ایقان به والیت حضرت صدیقهسالم اهلل علیها، و اظهار تشیع و دوستی نسبت به او، 
در زیارت مخصوص آن حضرت نیز با این جمالت بیان شده است: »خدایا شاهد باش که من 

از شیعیان زهرا و از دوستان اویم و معتقد به والیت آن حضرت هستم«.
با توجه به اینکه حضرت فاطمه صدیقهسالم اهلل علیها در واالترین مناقب و برترین مقامات با 
پدر و همسر و فرزندانش مشترک است و با در نظر گرفتن مطالبی که نسبت به مراتب عالی 
نقل  اکرم  پیامبر  از  بشارتهائی که درباره ی شیعیانش  بیان شد، و  قیامت  آن حضرت در روز 

شده است، هرگز معقول نیست که صاحب این مقامات عالیه ولیةاهلل نباشد.
به  نامگذاری حضرت صدیقهسالم اهلل علیها  اخباری که در علت  از  بیان شد،  را که  مطالبی 
اسامی »فاطمه« و »بتول« وارد شده است می توان استفاده کرد. فاطمه اسمی است که از اسماء 
َو  الْفاِطُر  حق تبارک و تعالی مشتق گردیده، و بر عرش و جنت چنین نوشته شده است: »أنَا 
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هِذِه فاِطَمُة«.
در کتاب ذخائر العقبی می خوانیم:

ُسِّیِت فاِطَمة؟ قاَل  تَْدِريَن ِلَ  لِفاِطَمَة: يا فاِطَمُة  »قاَل َرُسولُ اهلل6 
: يا َرُسولَ اهللِ ِلَ ُسَِّیْت فاِطَمة؟ قاَل: ِإنَّ اهلل َعزََّوَجلَّ َقْد َفَطَمها َو  َعِلیٌّ

ُذرِّيََّتها َعِن الّنار َيْوَم الِقیاَمِة«. )1(

فاطمه  ترا  اسم  چرا  دانی  می  آیا  فرمود:  فاطمه  به  اکرم  »پیامبر 
نهاده اند؟ علی عرض کرد،: یا رسول اهلل خودتان بفرمایید سبب این 
تسمیه چیست. پیامبر اکرم فرمود: سبب این است که خدای تعالی 
فاطمه و شیعیان او را از آتش روز قیامت منقطع و دور نگهداشته 

است«.

روایت مذکور را محب الدین طبری در ذخائر الُعقبٰی از ابن َعساکر نقل کرده است و اضافه 
می کند که این حدیث را امام علی بن موسی الرضا8 نیز در مسند خود ذکر کرده است. 

محب الدین طبری می گوید حضرت رضا در کتاب مسندش چنین می فرماید:

»ِإنَّ َرُسولَ اهلِل6 قاَل: ِإّن َعزَّوَجلَّ َفَطَم اْبنَتی فاِطَمَة َو ُوْلَدها َو 
َمْن َأَحبَُّهْم ِمَن الّنار َفِلذِلَك ُسََّیْت فاِطَمة«.)2(

دخترم  تعالی  و  تبارک  خدای  که  بدرستی  فرمود:  اکرم  »پیامبر 
فاطمه و فرزندانش را و هر کسی را که آنان را دوست بدارد از 
آتش منقطع و دور گردانیده است و از این جهت است که او را 

-----------------------------------------------
1ـ ذخائر العقبی/ 26، ینابیع الموّدة / 194، ارجح المطالب / 24، 263، 445.

و  تحض  لم  آدمیة،  حوراء  فاطمه  ابنتی  »ان  فرمود:  پیامبر  که  می کنند  روایت  بغدادی  خطیب  و  نسائی 
العمال  کنز   ،245 المحرقه/  )الصواعق  النار«.  عن  محبّیها  و  فطمها  اهلل  الّن  فاطمة  سّماها  انما  تطمث،  لم 

109/ ح 34226(. ج 12/ 

2ـ ذخائر العقبی/ 26، ینابیع الموّدة/ 194، ارجح المطالب / 24، 263، 445.
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-----------------------------------------------
است  متعددی  تألیفات  دارای  وی  هجری.   1091 متوفای  مالکی  مصری  عبیدی  علی  عامر  بن  ابراهیم  1ـ 
که یکی از آنها کتاب »عمدة التحقیق فی بشائر آل الصدیق« می باشد. )ایضاح المکنون52/1، هدیة العارفین 

33/1، معجم المؤلفین1/ 33(.

2ـ عبیدی این روایت را عینااً از کتاب ذخائر العقبی نقل می نماید. )ُعْمدة التحقیق/ 15، ذخائر العقبی/26(. 
النار«.  عن  محبیها  و  فطمها  اهلل  الن  فاطمة  ابنتی  سمیت  »انما  فرمود:  پیامبر  که  می کند  نقل  دیلمی  همچنین 

)فردوس االخبار 1/ 426/ 1395، الصواعق المحرقه/ 235(.

3ـ الَمواِهب اللَُّدنیه 1/ 394. همچنین مراجعه بفرمایید به: الصواعق المحرقه/ 245، فرائد السمطین 2/ 48، 
57، 58/ ح 379، 384، کنز العمال ج 12/ 109/ ح 34226.

ـ  الَمواِهب اللَُّدنّیّه 1/ 394، 395. همچنین مراجعه بفرمایید به النهایة ـ ذیل کلمه ی »بتل« ـ 1/ 94. 4

فاطمه نامیده اند«.
عالوه بر دانشمندانی که نامشان برده شد، جمعی دیگر از علماء نیز این روایت را در کتابهای 
است.)2(  کرده  ذکر  را  مطلب  این  التحقیق  عمدة  در  مالکی)1(  ُعبیدی  جمله  از  آورده اند،  خود 

قَْسَطاّلنی که یکی از دانشمندان بزرگ عامه است در مواهب اللَُّدنّیَّه چنین نقل می کند:

ا ُسَِّیْت فاِطَمة لَِنَّ اهلل َفَطَمها و  »َرَوى النَّسائُی َو اْلَطیُب َمْرُفوعاً: ]ِإنَّ

َو  َفْضًل  َزمانِها  نِساِء  َعْن  لْنِقطاِعها  بَُتول  َو  ]ُسَِّیْت  الّناِر[.)3(  َعْن  ُمِبِّیها 
ْنیا إىل اهلل تَباَرَك َو تَعاىل[ قالَُه  ِدينا َو َحَسباً. َو ِقیَل لْنِقطاِعها َعِن الدُّ

اْبُن الَثري«.)4(

فرمود:  که  کرده اند  روایت  پیامبر  از  بغدادی  خطیب  و  »نسائی 
]فاطمه به این دلیل فاطمه نامیده شده که خدای تبارک و تعالی 
ابن  از آتش منقطع و دور گردانیده است[؛ و  را  او و دوستانش 
اثیر می گوید: ]او را بتول نامیده اند، زیرا از نظر تدیّن و فضیلت 
است؛  بوده  ممتاز  و  جدا  خویش  عصر  زنان  تمام  از  اصالت  و 
همچنین گفته شده که تسمیه ی او به بتول به این دلیل است: که 

موضوع دهم:  بشارت بهشت رفتن به شیعیان زهرا3
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فاطمه دل از دنیا گسسته و به خدای خویش پیوسته است[«.

هر یک از نامهای حضرت فاطمهسالم اهلل علیها رمزی و سّری دارد که در اخبار وارد است، 

چرا فاطمه اش نامیده اند؟ چرا او را بتول گفته اند، و چرا اسمش را َعذراء نهاده اند؟

فرمایش  به  که  دارند  معنی  یک  دو  هر  حقیقت  در  »بتول«  و  »فاطمه«  شد  گفته  چنانکه 

پیامبراکرم6 حاکی از این است که حضرت فاطمه و فرزندش و شیعیان او در روز قیامت 

از آتش منقطع و دورند. خدا ما را نیز از شیعیان فاطمهسالم اهلل علیها قرار بدهد، انشاءاهلل.
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منقبت دیگر، اشتراک خاتون محشر فاطمه ی اطهر3 با رسول اکرم و امیرالمؤمنین و سایر 
ائمه ی معصومین: در مبدا خلقت بودن، در خوی و سرشت، و در شئون دیگر آفرینش است. 
مزیتی که محمد و آل محمد: در کیفیت خلقت نسبت به عموم بشر دارند مقام والیت آنان را 
ثابت می کند، زیرا بدون داشتن آن مقام شامخ دارا بودن این امتیاِز مخصوص در آفرینش امکان 

ندارد، و از این مطلب، افضلیت آنان بر جمیع مخلوقات استفاده می شود.

رسول اکرم و ائمه ی اطهارصلوات اهلل علیهم این موضوع را مبنای استدالل برتری خودشان 
اینکه حضرت صدیقهسالم اهلل علیها  با در نظر گرفتن  انبیاء و فرشتگان قرار داده اند؛ و  بر تمام 
این  در  وارده  اخبار  بررسی  با  و  می باشد،  اکرم  پیامبر  هم شان  و  هم ردیف  فضیلت،  این  در 
معصومین  همانند  ـ  فاطمهسالم اهلل علیها  که حضرت  شود  می  ثابت  و  واضح  کامالاً  موضوع، 
اخبار تصریحی  در  این مطلب  به  نسبت  اگر  و  افضل است؛  انبیاء و مالئک  از جمیع  دیگرـ 
نداشته باشیم )که تصریح داریم(، کیفیت آفرینش ممتاز و شئون خلقت آن حضرت حاکی 
از مقام والیت و برتری رتبه ی آن وجود مقدس بر کافه ی مخلوقات خداوند تبارک و تعالی 

)از انس و جن و ملک( می باشد و در این باره ما به بررسی چند روایت می پردازیم:

روایت اول حدیثی است از مفضل بن عمر، که از حضرت صادق7 سؤال می کند که 
والدت حضرت فاطمهسالم اهلل علیها چگونه بوده است. آن حضرت در ابتدای کالم می فرماید: 
»نََعم...«. گفتن کلمه ی نعم )بلی، آری( در شروع سخن نشانگر عظمت موضوع و مؤید این 
است که طرح این سؤال بسیار ارزنده و قابل بحث و گفتگو است و این مطلبی است گفتنی و 

داستانی است شنیدنی. نعم، بلی چه والدتی، چه مولودی... چه داستان عجیبی...
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َة َفُكنَّ  »نََعْم ِإنَّ َخِدَيَة لَّا تََزوََّج بَِها َرُسوُل اهلل6َهَجَرْتَها نِْسَوُة َمكَّ
َعلَْیَها  تَْدُخُل  اْمَرأًَة  َيرْتُْكَن  َل  َو  َعلَْیَها  ُيَسلِّْمَن  َل  َو  َعلَْیَها  َيْدُخْلَن  َل 
َفَلمَّا  َعلَْیِه.  َحَذراً  َها  َغمُّ َو  َجَزُعَها  َكاَن  َو  ِلَذِلَك  َخِدَيُة  َفاْسَتْوَحَشْت 
َكاَنْت  َو  ُتَصبَُِّها؛  َو  َبْطِنَها  ِمْن  ُثَها  ُتَدِّ َفاِطَمُة3  َكاَنْت  بَِفاِطَمَة  مَحََلْت 
َتْكُتُم َذِلَك ِمْن َرُسوِل اهلل6 َفَدَخَل َرُسوُل اهلِل6 َيْوماً َفَسِمَع 
اْلَِننَي  َقاَلِت  ِثنَي؟  ُتَدِّ َمْن  َخِدَيُة  يَا  َلَا  َفَقاَل  َفاِطَمَة  ُث  ُتَدِّ َخِدَيُة 
ُثِن َو ُيْؤنُِسِن. َقاَل: يَا َخِدَيُة، َهَذا َجْبَئِیُل ُيِْبُنِي  الَِّذي ِف َبْطِن ُیَدِّ
َو  تَبَاَرَك  اهلل  َأنَّ  َو  اْلَْیُمونَُة؛  اِهَرُة  الطَّ النَّْسَلُة  أَنََّها  َو  ُأْنَثی  أَنََّها  ُرنِي [  ]ُيَبشِّ
تََعاىل َسَیْجَعُل نَْسِلي مِْنَها َو َسَیْجَعُل ِمْن نَْسِلَها أَئِمًَّة َو َيَْعُلُهْم ُخَلَفاَءُه 
ِف أَْرِضِه َبْعَد اْنِقَضاِء َوْحِیِه. َفَلْم تََزْل َخِدَيُة َعَلی َذِلَك ِإىل َأْن َحَضَرْت 
لِتَِلنَي ِمنِّ مَا  تََعاَلنْيَ  َأْن  ُقَرْيٍش َو َبِن َهاِشٍم  نَِساِء  َهْت ِإىل  ِوَلَدُتَها. َفَوجَّ

تَِلي النَِّساُء ِمَن النَِّساء. 

يَتِیَم آِل  َقْولَنَا َو تََزوَّْجِت ُمَمَّداً  تَْقبَِلي  أَْنِت َعَصْیتِنَا َو َلْ  ِإلَْیَها:  َفأَْرَسْلَن 
أَِبي َطاِلٍب، َفِقرياً َل مَاَل لَُه َفَلْسنَا َنِيُء َو َل نَِلي ِمْن أَْمِرِك َشْیئاً َفاْغَتمَّْت 
َخِدَيُة3 ِلَذِلَك َفبَْینَا ِهَي َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل َعلَْیَها أَْرَبُع نِْسَوٍة ُسٍْر ِطَواٍل 
َل  ِإْحَديُهنَّ  َفَقاَلْت  َرأَْتُهنَّ  مِْنُهنَّ لَّا  َفَفِزَعْت  َهاِشٍم،  َبِن  نَِساِء  ِمْن  َكأَنَُّهنَّ 
َتَْزنِي يَا َخِدَيُة ، َفأنّا ْرَسُل َربُِّك ِإلَْیِك َو َنُْن َأَخَواُتِك أَنَا َساَرُة َو َهِذهِ 
بِْنُت ِعْمَراَن َو  َمْرَيُم  َهِذِه  َرِفیَقُتِك ِف اْلَنَِّة َو  ُمَزاِحٍم َو ِهَي  بِْنُت  آِسَیُة 
تَِلي  مَا  مِْنِك  لِنَِلَي  ِإلَْیِك  اهلل  َبَعثَنَا  ِعْمَراَن،  ْبِن  ُموَسی  ُأْخُت  ُكْلُثوُم  َهِذِه 
َو  َيَساِرَها  َعْن  ُأْخَرى  َو  َيِیِنَها  َعْن  َواِحَدٌة  َفَجَلَسْت  النِّساِء،  ِمَن  النَِّساُء 

الثَّالَِثُة َبنْيَ َيَدْيَها َو الرَّاِبَعُة ِمْن َخْلِفَها َفَوَضَعْت َفاِطَمَة َطاِهَرًة ُمَطهََّرًة.
َة َو َلْ يَْبَق  ْرِض َأْشَرَق مِْنَها النُّوُر و َدَخَل ُبُیوتَاِت َمكَّ َفَلمَّا َسَقَطْت ِإىل الَْ
َدَخَل  َو  النُّوُر  َذِلَك  ِفیِه  َأْشَرَق  ِإلَّ  َمْوِضٌع  َغْربَِها  َل  َو  ْرِض  الَْ َشْرِق  ِف 
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َو  اْلَنَِّة،  ِمَن  َطْسٌت  َمَعَها  مِْنُهنَّ  َواِحَدٍة  ُكلُّ  اْلِعنِي،  احْلُوِر  ِمَن  َعْشٌر 
ِإْبِريٌق ِمَن اْلَنَِّة َو ِف اْلِْبِريِق مَاٌء ِمَن اْلَكْوثَِر َفتَنَاَولَْتَها اْلَْرأَُة الَِّت َكاَنْت َبنْيَ 
ِمَن  َيَدْيَها َفَغَسلَْتَها ِبَاِء اْلَكْوثَِر َو َأْخَرَجْت ِخْرَقَتنْيِ بَْیَضاَوْيِن َأَشدَّ بَیَاضاً 
اللََّبِ َو َأْطَیَب ِریاً ِمَن الِْْسِك َو اْلَعْنَبِ؛ َفَلفَّْتَها بَِواِحَدٍة َو َقنََّعْتَها بِالثَّانَِیِة 
ِإلََه  َل  َأْن  َأْشَهُد  َقاَلْت  َو  َهاَدَتنْيِ  بِالشَّ َفاِطَمُة3  َفَنَطَقْت  اْستَْنَطَقْتَها  ُثمَّ 
ْوِصیَاِء ـ  َبْعِلي َسیُِّد الَْ اْلَْنبِیَاِء َو َأنَّ  أَِبي َرُسوُل اهلل َسیُِّد  ِإلَّ اهلل َو َأنَّ 
مِْنُهنَّ  َواِحَدٍة  َو َسَّْت ُكلَّ  َعلَْیِهنَّ  َسلََّمْت  ُثمَّ  ْسبَاِط ؛  الَْ َساَدُة  ُوْلِدي  َو 
َماِء  َر أَْهُل السَّ بِاْسَِها َو أَْقبَْلَن َيْضَحْكَن ِإلَْیَها َو تَبَاَشَرِت احْلُوُر اْلِعنُي َو َبشَّ
تََرُه  َلْ  َزاِهٌر  ُنوٌر  َماِء  السَّ ِف  َحَدَث  َو  َفاِطَمَة3  بِِوَلَدِة  َبْعضاً  َبْعُضُهْم 
الََْلِئَكُة َقْبَل َذِلَك َو َقاَلِت النِّْسَوُة ُخِذيَها يَا َخِدَيُة َطاِهَرًة ُمَطهََّرًة َزِكیًَّة 
َثْديََها  أَْلَقَمْتَها  َو  ُمْستَْبِشَرًة  َفِرَحًة  َفتَنَاَولَْتَها  نَْسِلَها  ِف  َو  ِفیَها  ُبوِرَك  مَْیُمونًَة 

َفَدرَّ َعلَْیَها ...«)1(

»بعد از آنکه خدیجه با پیامبر اکرم ازدواج کرد، زنهای مّکه از او 
دوری جسته و دیگر به خانه ی او نمی آمدند و در هنگام مالقات 
با خدیجه از سالم کردن به او خودداری می کردند و از ورود زنان 
به خانه ی او جلوگیری می نمودند، به این جهت قلب خدیجه را 
بلکه(  خودش  جان  ترس  از  نه  )البته  فراگرفت،  وحشت  و  غم 

برای خطری که جان پیامبر را تهدید می کرد.

فاطمه  حضرت  شد،  باردار  فاطمه3  به  خدیجه  که  هنگامی 
در بطن او مونس و هم صحبت مادر بود و با او سخن می گفت و 
خدیجه را به صبر و بردباری دعوت می کرد. جناب خدیجه این 

-----------------------------------------------
1ـ امالی صدوق 475، 476، بحاراالنوار 16/ 80، 81، ج 43/ 2- 4.

همچنین مراجعه بفرمایید به مناقب ابن شهر آشوب 3/ 340.
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موضوع را از پیامبر اکرم مخفی می داشت، تا اینکه یک روز غفلتااً 
رسول خدا وارد خانه شد و سخن گفتن فاطمه را با خدیجه بشنید، 
از خدیجه سؤال فرمود: با چه کسی سخن می گفتی؟ عرض کرد: 
این کودکی که در بطن من است، هم صحبت من و مونس تنهائی 
من است. پیامبر اکرم فرمود: ای خدیجه، اینک جبرئیل به من خبر 
می دهد که این کودک، دختر من است. بدرستی که اوست اصل 
و ریشه ی نسب مبارک و پاکیزه ی من، که خدای تبارک و تعالی 
سلسله ی اوالد مرا از او قرار داده است، و از نسل اوست ائمه ی 

طاهرین و خلفای روی زمین، بعد از انقضاء دوران وحی من.

و  می گفت،  سخن  خدیجه  با  والدتش  هنگام  تا  فاطمه  حضرت 
شد،  نزدیک  میالدش  که  وقتی  بود،  مادر  هم صحبت  و  مونس 
خدیجه )همانگونه که بین سایر زنان مرسوم است(به زنان قریش 
به  پیغام داد که زمان وضع حمل من نزدیک است،  بنی هاشم  و 
نمائید.  مساعدت  و  یاری  نوزادم  والدت  در  مرا  و  آیید،  من  نزد 

ولی آنان چنین پاسخ دادند:
ای خدیجه، چون تو در امر ازدواجت گفتار ما راقبول نکردی، و 
یتیم آل  ابی طالب را که  از سخنان ما سرپیچی نمودی، و محمد 
فقیری تهیدست است به همسری برگزیدی ما نیز به نزد تو هرگز 
نمی آییم و در هنگام زادن، یار و پرستارت نخواهیم بود. حضرت 
خدیجه از جواب رد آنان سخت غمگین و آزرده شد. در آن بین، 
ناگهان چهار زن، همانند زنان بنی هاشم، به خانه ی جناب خدیجه 
بود،  از دیدار آنان هراسان شده  وارد شدند، در حالیکه خدیجه 
یکی از آن چهار زن به او گفت: ای خدیجه غم مخور پروردگار 
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تو  یاوران  و  خواهران  ما  است.  فرستاده  تو  یاری  برای  را  ما  تو 
هستیم، من »ساره« هستم، این »آسیه دختر مزاحم« رفیق بهشتی 
»کلثم)1(خواهر  این  و  است،  عمران«  دختر  »مریم  این  است،  تو 
موسی بن عمران« است، خدا ما را برای کمک تو فرستاده است، 
تا )در این حالت که هر زنی معموالاً به کمک زنان دیگر نیازمند 
است( یار و پرستار تو باشیم. یک نفر از آن چهار زن در سمت 
راست خدیجه، دومی در طرف چپ او، سومی در پیش رویش، 
و چهارمی در پشت سر او )به ترتیبی که برای تولد نوزاد مرسوم 

است( نشستند.

فاطمه3 پاک و پاکیزه تولد یافت؛ و چون آن مولود مقدس بر 
زمین فرود آمد، نوری از طلعت او ساطع شد که پرتو آن در تمام 
خانه های مکه وارد گردید، و در شرق و غرب زمین محلی نماند 
که از آن نور بی بهره باشد. در آن هنگام ده نفر حورالعین، که در 
دست هر یک ابریقی بهشتی، پر از آب کوثر و یک طشت بهشتی 
بود وارد شدند و به خدمت آن بانوئی که در پیش روی حضرت 
را  فاطمه  حضرت  بانو،  آن  و  کردند،  تقدیم  بود  نشسته  خدیجه 
)نه با آبهای دنیا بلکه( با آب کوثر شست و شو نمود، و سپس در 
میان پارچه ای که از شیر سپیدتر، و از مشک و عنبر خوشبوتر بود 
بپیچید و از همان پارچه، مقنعه ای برای سر مبارک او ترتیب داد؛ 

آنگاه حضرت فاطه3 چنین به سخن آغاز فرمود:
-----------------------------------------------

برای  برای مردان بکار می برند و  نام »کلثوم« را فقط  باشند که در زبان عربی  1ـ خوانندگان عنایت داشته 
نام گذاری زنان زن نامهای: »ام کلثوم« و »کلثم« استفاده می شود. )مراجعه بفرمایید به لسان العرب 12/ 139، 

معجم اسماء العرب 2/ 1468(.
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شهادت می دهم که خدائی جز اهلل نیست. و اینکه پدرم فرستاده ی 
خدا و سید و ساالر پیامبران است، و اینکه همسرم سید اوصیاء، و 
فرزندانم سید و ساالر نوادگان رسول خدا هستند )این کلمات، 
نخستین سخن حضرت صدیقهسالم اهلل علیها بعد از تولد اوست(. و 
سپس فاطمه به هر یک از آن چهار زن با ذکر نامش سالم فرمود، 

و آنان شاد و خندان به سالم او پاسخ گفتند.
حوران بهشتی که در آنجا حضور داشتند والدت حضرت زهرا را 
به یکدیگر مبارکباد گفتند، و دامنه ی این شور و سرور به آسمانها 
کشیده شد، و اهالی آسمان هر یک در بشارت و تهنیت بر دیگران 
پیشی می گرفت، نور بسیار درخشانی در میالد حضرت فاطمه در 
آسمانها حادث شد. )نوری که قبل از آن هرگز فرشتگان نظیر آن 
را مشاهده نکرده بودند، )نوری که بشارت دهنده ی این مطلب بود: 
که عالم از طلعت این نوزاد چراغان است و جهان از پرتو رحمت 

نور باران(.
ای  گفتند:  و  آوردند  خدیجه  خدمت  به  را  نوزاد  بانو  چهار  آن 
خدیجه بگیر فرزند خود را؛ که پاکیزه و مطهر و مبارک است و 
برکات بی پایان الهی در وجود او و نسل اوست. حضرت خدیجه 
با کمال سرور و شادمانی ـ نوزاد را در آغوش گرفت و برای  ـ 

نوشیدن شیر بر سینه اش نهاد...«.

آنچه گفته شد، صفات و خصوصیات بشری است که ولی اهلل باشد، و این کیفیت والدت، 
مخصوص اولیاء خداست، و این شئون منحصر است به کسانی که دارای مقام والیتند و اولی 
نور  آن  از  علیسالم اهلل علیه  و  اکرم  پیامبر  که  نوری  از  شدن  خلق  می باشند.  دیگران  نفس  به 

آفریده شده اند، و به سبب همان نور نیز بر جمیع فرشتگان و جبرئیل برتری یافته اند.
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»یا  شد:  پرسیده  او  از  که  هنگامی  و  می فرماید  تصریح  را  مطلب  این  خود  اکرم  پیامبر 
رسول اهلل تو افضلی یا جبرئیل؟ فرمود: من.

ابن عباس )پسر عموی پیامبر( سؤال کرد: چرا یا رسول اهلل؟ در جواب فرمود: خدای تعالی 
مرا آفریده است »ِمْن ُنوٍر َمُْزوٍن َمْكُنوٍن فی ِعْلِم اهلل« از نوری که جز خدا کسی از کیفیت آن 
آگاه نیست. خدای تعالی کالمی فرمود که از آن نوری حاصل شد، و سپس کالم دیگری 
فرمود که از آن نیز نور دیگری حادث گشت، آنگاه آن دو نور بهم پیوستند، از نور اول ارواح 

ما و از نور دوم پیکرهای ما بوجود آمدند«.)1(

پیامبر اکرم و امام7 در اثر همان نور است که در رحم مادرـ بعد از انعقاد نطفه آنان و دمیده 
شدن روحشان ـ از همه جا باخبر هستند، بر همه جا احاطه دارند، و همه چیز را می دانند.

حضرت صدیقه ی زهراسالم اهلل علیها نیز عینااً چنین است، و مراتب مذکور از خصوصیات 
از  و  است،  بشر  جمیع  بر  بودن  نفس  به  اولی  و  والیت  شئون  از  بلکه  نیست  امامت  و  نبوت 
بمحض  والدتش،  هنگام  در  زهراسالم اهلل علیها  صدیقه  حضرت  که  است  مقام  همان  برکات 
اینکه بر زمین فرود می آید از همه چیز آگاه است، دیگر تمام و کمالش به بزرگی و کوچکی 
سن او وابسته نیست، همانگونه که در والدت پیامبر اکرم بر شانه ی مبارکش کلمات »َو تَّْت 
میالدش،  لحظات  نخستین  در  نیز  زهرا  حضرت  می بندد،  نقش  َعْدل«)2(  َو  ِصْدًقا  َربَِّك  كلََِمُت 
او  علم  می دهد؛  شهادت  محمد  رسالت  و  خدا  یکتایی  به  و  می دهد  خبر  خود  پدر  نبوت  از 
است،  آگاه  چیز  همه  از  ندارد؛  فرقی  هیچ  شهادتش  هنگام  در  او  دانش  با  والدتش  روز  در 
العین و  نامهای حور  از تمام قضایا خبردار است. اسامی فرشتگان،  بیناست،  به اوضاع جهان 
اهل جنت، اسم دشمنانش، و اسامی تمامی انبیاء را می داند؛ از اولین و آخرین، چیزی بر او 

موضوع یازدهم: خلقت پیامبر و زهرا و ائمه: از یک نور واحد

-----------------------------------------------
335، ج   /26 345، ج   /18 نقل شده که در بحاراالنوار  امیرالمومنین7  از  به همین مضمون  1ـ روایتی 

303 موجود می باشد.  /57

2ـ سوره ی االنعام: 115.
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پوشیده نیست؛ او در بطن مادر و در روز والدتش دارای همان علم خدادادی بوده است که 

پدرش و امیرالمؤمنین واجد آن بوده اند؛ در نتیجه جای هیچگونه اشکال نیست اگر در میالدش 

شهادت به رسالت محمد می دهد چنانکه علی بن ابی طالب نیز در هنگام والدتش این شهادت 

را می دهد)1( و قرآن تالوت می فرماید.)2( تمام اینها از شئون والیت سرچشمه می گیرد، و در 

اثر آن نور مبارکی است که مایه ی آفرینش او بوده است، نوری که »مخزون مکنون فی علم 

اهلل« است، و جز خدا کسی از کیفیت آن آگاه نیست. نوری که مانند آئینه ای تمام نما، همه ی 

عوالم ملکوت در آن منعکس است.

ـ که ملک حامل اوست، و در مقابل  اثباتی  برابر لوح محفوظ و لوح محو و  نوری که در 

اسرافیل و دیگر فرشتگان، و روبروی جمیع عوالم خلقت ـ از ابتدا تا انتها قرار گرفته است و با 

احاطه ی علمی همه چیز را بی کم و کاست در بردارد. نوری که پیامبر اکرم درباره اش می فرماید: 

آنگاه که خدای تعالی آن نور را آفرید، به سه بخش تقسیمش فرمود، و از آن سه قسمت: من و 

علی و فاطمه بوجود آمدیم.
-----------------------------------------------

1ـ در روایت مفصلی از جابر بن عبداهلل انصاری آمده است که پیامبر فرمود: هنگامی که علی7بدنیا آمد 
بر زمین سجده نمود و این جمالت را گفت:

»اشهد ان ال اله اال اهلل، و ان محمدا رسول اهلل، و اشهد ان علیا وصی محمد رسول اهلل، و بمحمد یختم النبوه و 
بی یتم الوصیة، و انا امیرالمؤمنین«. )روضة الواعظین 1/ 79، بحاراالنوار 35/ 14(.

2ـ روایت شده که امیرالمؤمنین7 پس از والدت ـ هنگامی که رسول خدا برای اولین بار بر او وارد شدند 
ـ  َخاِشُعوَن  َصَلتهِِْم  فِی  ُهْم  الَِّذيَن  الُْْؤمُِنون *ـ  أَْفَلَح  الرَِّحیِم*َقْد  الرَّمْحَِن  ـ این آیات را تالوت نمود: »ِبْسِم اهلل 
َيِرُثوَن  الَِّذيَن   * اْلَواِرُثوَن  ُهُم  »ُأْولَئَك  تا  ابتدا  از  را  سوره  نیز  اکرم6  پیامبر  المؤمنون.  سوره ی  آخر  تا   )...
اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفیَها َخِلُدوَن« ]المؤمنون:10، 11[ تالوت فرمودند. آنگاه پیامبر6 به علی7 فرمودند: »انت 
واهلل امیرهم ]امیرالمؤمنین[، تمیرهم من علومهم فیمتارون، و انت واهلل دلیلهم و بک یهتدون«. )امالی طوسی 

319/2، بحاراالنوار 35/ 18، 37، 38(.
 در روایت دیگری نیز از پیامبر اکرم نقل است که امیرالمؤمنین7 پس از والدت خود قرآن را از ابتدا تا 

انتها برای پیامبر6 خواندند. )روضة الواعظین 1/ 84، بحاراالنوار 35/ 22(.
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عمار می گوید:

َفَلمَّا  َفاِطَمَة3  َعَلی  َوَلَ  َقْد  َو  َطاِلٍب7  أَِبي  ْبَن  َعِليَّ  »...َشِهْدُت 

َثَك ِبَا َكاَن َو ِبَا ُهَو َكاِئٌن َو ِبَا َلْ َيُكْن ِإىل  أَْبَصَرْت بِِه نَاَدْت اْدُن لَُِحدِّ
اَعُة َقاَل َعمَّاٌر َفَرأَْيُت أَِمرَي الُْْؤمِِننَي7 َيْرِجُع  َيْوِم اْلِقیَاَمِة ِحنَي تَُقوُم السَّ
اْدُن  لَُه  َفَقاَل  النَِّب6ِّ  َعَلی  َدَخَل  ِإْذ  بُِرُجوِعِه  َفَرَجْعُت  اْلَقْهَقَرى 
َأْم  ُثِن  ُتَدِّ َعِلیُّ  يا  لَُه:  َقاَل  اْلَِْلُس  بِِه  اْطَمَأنَّ  َفَلمَّا  َفَدنَا  احْلََسِن  أَبَا  يَا 

ُثَك؟ ُأَحدِّ
َكأَنِّي  َفَقاَل:  اهلل.  َرُسوَل  يَا  َأْحَسُن  مِْنَك  احْلَِديُث  امرياُلؤمنني7:  َقاَل 
ِبَك َو َقْد َدَخْلَت َعَلی َفاِطَمَة َو َقاَلْت َلَك َكْیَت َو َكْیَت َفَرَجْعَت َفَقاَل 
7 ُنوُر َفاِطَمَة ِمْن ُنوِرنَا؟ َفَقاَل7 أَ َو َل تَْعَلُم َفَسَجَد َعِليٌّ ُشْكراً  َعِليٌّ

هلل تََعاىل.
َعَلی  َفَوَلَ  ِبُُروِجِه  َخَرْجُت  َو  الُْْؤمِِننَي7  أَِمرُي  َفَخَرَج  َعمَّاٌر  َقاَل 
َفاِطَمَة7 َو َوَلُْت َمَعُه. َفَقاَلْت َكأَنََّك َرَجْعَت ِإىل أَِبي6 َفَأْخَبْتَُه 
َأنَّ  احْلََسِن  أَبَا  يَا  اْعَلْم  َفَقاَلْت  َفاِطَمُة  يَا  َكَذِلِك  َكاَن  َقاَل  َلَك؟  ُقْلُتُه  ِبَا 
اهلل تََعاىل َخَلَق ُنوِري َو َكاَن ُيَسبُِّح اهلل َجلَّ َجَلُلُه ُثمَّ أَْوَدَعُه َشَجَرةً 
ِمْن َشَجِر اْلَنَِّة َفَأَضاَءْت، َفَلمَّا َدَخَل أَِبي اْلَنََّة أَْوَحی اهلل ِإلَْیِه ِإْلَاماً َأِن 
َفأَْوَدَعِن اهلل  َفَفَعَل  َلََواِتَك  ِف  َأِدْرَها  َو  َجَرِة  الشَّ تِْلَك  ِمْن  الثََّمَرَة  اْقَتِطِف 
ُسْبَحانَُه ُصْلَب أَِبي6 ُثمَّ أَْوَدَعِن َخِدَيَة بِْنَت ُخَوْيِلٍد َفَوَضَعْتِن، َو 
أَنَا ِمْن َذِلَك النُّوِر ؛َأْعَلُم مَا َكاَن َو مَا َيُكوُن َو مَا َلْ َيُكْن؛ يَا أَبَا احْلََسِن، 

الُْْؤِمُن يَْنُظُر بُِنوِر اهلل«. )1(

موضوع یازدهم: خلقت پیامبر و زهرا و ائمه: از یک نور واحد

-----------------------------------------------
1ـ بحاراالنوار 43/ 8.
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وارد  زهرا3  صدیقه  منزل  به  که  دیدم  را  »امیرالمؤمنین7 
شد، هنگامی که فاطمه3 آن حضرت را مشاهده نمود، عرض 
پیوسته  بوقوع  گذشته  در  آنچه  از  تا  آی،  من  نزدیک  به  کرد: 
است، و از آنچه تا روز قیامت واقع خواهد شد، و از آنچه هرگز 
واقع شدنی نیست، با تو سخن گویم. سپس عمار چنین به سخن 
ادامه می دهد: دیدم امیرالمؤمنین7 بدون اینکه پاسخی به زهرا 
)این  برگشتم.  عقب  به  او  با  نیز  من  برگشت،  عقب  به  بگوید، 
اینکه پاسخی  او، بدون  بازگشتن  برابر زهرا، و  سکوت علی در 
و  زهرا،  رفیع  مقام  نمودار  و  موضوع،  عظمت  نشانگر  بگوید، 
برای معرفت و آشنایی با شئون واالی آن حضرت است، وگرنه 
کامل  آگاهی  یکدیگر  مقامات  به  نسبت  معصوم:  چهارده 

دارند(.
شتافت  اکرم  پیامبر  حضور  به  زهرا  حضرت  نزد  از  امیرالمؤمنین 
بیا،  نزدیکتر  اباالحسن،  یا  او، رسول خدا فرمود:  و بمحض ورود 
من  علی،  یا  فرمود:  او  به  اکرم  پیامبر  نمود،  جلوس  علی  چون  و 

داستان را بازگو کنم، یا که تو خود می گویی؟
بگشایید،  سخن  به  لب  شما  اگر  کرد:  عرض  امیرالمؤمنین7 
نیکوتر و زیباتر است. پیامبر اکرم فرمود: گوئی من همراه تو بودم 
که بر حضرت صدیقه زهراسالم اهلل علیها وارد شدی، و او چنین و 
چنان گفت، و تو از آنجا )به نزد من( بازگشتی )و مطلب را با من 

در میان گذاشتی(.
نور  آیا  افزود:  سپس  و  رسول اهلل،  یا  بلی  کرد:  عرض   7 علی 
را  موضوع  این  مگر  فرمود:  اکرم  پیامبر  ماست؟  نور  از  فاطمه 
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نمی دانی؟ آنگاه علی سجده ی شکر بجای آورد. )طرز سوال و 
تفهیم  برای  فقط  پاسخ  و  پرسش  این  که  می دهد  نشان  جواب، 
ـ آری،  نور ماست؟  از  فاطمه  نور  »آیا  به دیگران است  موضوع 
مگر تو خود نمی دانی؟« در اینجا ندانستن مطرح نیست، و علی 
نمی گوید نه نمی دانم، بلکه همانطوریکه گفته شد این گفت و 
شنود برای تشریح موضوع، جهت آگاهی دیگران است و بس(. 
عمار می گوید: امیرالمؤمنین از حضور پیامبراکرم به سوی فاطمه 

روان شد و من نیز همراه او وارد خانه ی زهرا3شدم.
به حضور  اینجا  از  امیرالمؤمنین،  یا  فاطمه عرض کرد:  حضرت 
پدرم برگشتی و آنچه را که من به تو گفته بودم به آن حضرت 

بازگو نمودی.
علی فرمود: بلی، اینچنین بود یا فاطمه.

خدای  که  هنگامی  اباالحسن،  یا  کرد:  عرض  زهرا  حضرت 
و  تسبیح  را  خدا  پیوسته  نور  این  آفرید،  مرا  وجود  نور  تعالی، 
از درختهای  به درختی  را  پروردگار آن  ستایش می کرد، سپس 
بهشتی امانت داد، و این نور همواره پرتوافکن و روشنائی بخش 
او  به  از جانب خدا  به بهشت وارد گردید، و  اینکه پدرم  تا  بود، 
نماید، در  برگیرد و آن را میل  از میوه آن درخت  الهام شد، که 
اً به رحم  آن هنگام، نور مرا خدای سبحان به صلب پدرم، و بعدا
خدیجه بنت خویلد منتقل فرمود، تا اینکه از او متولد شدم، من 
از همان نورم، و از آنچه در گذشته واقع شده است و یا در آینده 
یا  واقع خواهد شد، و از آنچه هرگز واقع شدنی نیست باخبرم، 

اباالحسن، مؤمن با نور خدائی نظاره می کند.
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این حدیث که به کیفیت خلقت ائمه ی اطهار و حضرت صدیقه 

زهرا سالم اهلل علیها اشاره نموده است، نشان می دهد که نور چهارده 

معصوم: نور واحد است، و دانش خداداد آنان نیز از همین نور 

سرچشمه می گیرد، نوری که نزد خدای تبارک و تعالی مخزون و 

مکنون است و جز او کسی از کیفیت آن آگاه نیست، و علم اولین 

و آخرین در آن نور منعکس است.

روایت دیگری نیز از حضرت رسول اکرم در این زمینه نقل شده است که می فرماید:

»لَّا َخَلَق اهلل اْلَنََّة، َخلََقَها ِمْن ُنوِر َوجِهِه ُثمَّ َأَخَذ ِمْن َذِلَك النُّورِ، َفَقَذَفُه 

َفَأَصاَبِن ُثُلُث النُّورِ، َو َأَصاَب َفاِطَمَة ُثُلُث النُّوِر، َو َأَصاَب َعلِّیاً َو أَْهَل بیَِتِه 
ُثُلُث النُّوِر، َفَمْن َأَصابَُه ِمْن َذِلَك النُّوِر، اْهَتَدى ِإىل َوَلَيِة آِل ُمَمٍَّد، َو َمْن 

َلْ ُيِصْبُه ِمْن َذِلَك النُّورِ، َضلَّ َعْن َوَلَيِة آِل ُمَمٍَّد6«.)1(

»آنگاه که خدای متعال بهشت را از نور جمالش آفرید، آن نور 

را باز پس گرفت و ثلث آن را بر وجود من افکند، ثلث دیگرش 

را بر فاطمه، و ثلث آخرین را بر علی و اوالد علی. بر هر کس 

پرتوی از آن نور افکنده شود به والیت آل محمد راه یابد، و هر 

کس از آن نور بی بهره ماند، دور از والیت آل محمد به گمراهی 

و تباهی افتد«.

بر هر یک از شیعیان نیز شعاعی از این نور تابیده است که درباره ی آنان، فرموده اند:

-----------------------------------------------
1ـ بحاراالنوار 43/ 44.
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-----------------------------------------------
ما  یسرهم  و  یسوونا  ما  یسووهم  طینتنا،  فضل  من  خلقوا  منا  جزء  »شیعتنا  می فرمایند:  صادق7  امام  1ـ  

یسرنا؛ فاذا ارادنا احد فلیقصدهم فانهم الذی یوصل منه الینا«. )امالی طوسی 1/ 305، بحاراالنوار 65/ 24(.
یعنی »شیعیان ما جزیی از ما هستند و از باقیمانده ی طینت ما خلق شده اند. آنچه که ما را غمگین کند آنان 
را نیز اندوهگین می نماید و آنچه که ما را شادمان کند آنان را نیز مسرور می نماید؛ لذا هر کس که می خواهد 

به ما رو کند به شیعیان ما رو نماید چرا که آنان وی را به ما می رسانند«.
هم  شیعتک  علی  »یا  فرمود:  ابی طالب7  بن  علی  به  اکرم6  پیامبر  می گوید:  عباس  ابن  همچنین 
اهلل  ادخله  اهاننی  من  و  اهاننی،  فقد  اهانک  من  و  اهانک،  فقد  منهم  اً  واحدا أهان  فمن  القیامة،  یوم  الفائزون 
اً فیها و بئس المصیر. یا علی انت منی و انا منک، روحک من روحی، و طینتک من طینتی، َو  نار جهنم خالدا
ابغضنا، و من عاداهم فقد عادانا،  ِطینَتنِا؛ فمن أحبهم فقد أحبنا، و من أبغضهم فقد  فَْضِل  ِمْن  ُخِلُقوا  ِشیَعتَُک 
و من ودهم فقد ودنا. یا علی ان شیعتک مغفور لهم علی ما کان فیهم من ذنوب و عیوب. یا علی انا الشفیع 
المقام المحمود، فبشرهم بذلک. یا علی شیعتک شیعة اهلل، و أنصارک أنصار اهلل، و  لشیعتک غدا اذا قمت 
اولیاوک اولیاء اهلل، و حزبک حزب اهلل. یا علی سعد من توالک، وشقی من عاداک. یا علی لک کنز فی الجنه 

و انت ذو قرنیها«. )امالی صدوق/ 23، 24، بشارة المصطفی/ 18، 162، بحاراالنوار ج 65، 7(.
یعنی: پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودند: »ای علی شیعیان تو در روز قیامت رستگارند. هر کس به یکی از شیعیان 
تو اهانت نماید به تو اهانت نموده است، و هر کس به تو اهانت نماید به من اهانت کرده است، و هر کس که به 

من اهانت نماید خداوند او را برای همیشه به جهنم ـ که جایگاهی بس ناگوار است ـ خواهد برد. 
و  می باشد  من  طینت  تو  طینت  و  است  من  روح  تو  روح  می باشم،  تو  از  من  و  هستی  من  از  تو  علی،  ای 
شیعیان تو از باقیمانده ی طینت ما خلق شده اند؛ لذا هر کس که آنان را دوست بدارد ما را دوست داشته، و 
هر کس که با آنان دشمنی ورزد با ما دشمنی نموده است؛ هر کسی که با آنان عداوت نماید با ما عداوت 
نموده و هر کس که با آنان مودت ورزد با ما مودت نموده است. ای علی، همانا شیعیان توـ حتی با گناهان و 
عیوبی که دارند ـ آمرزیده شده اند. ای علی، من فردای )قیامت( آنگاه که در »مقام محمود« قرار گیرم شفیع 
شیعیان تو خواهم بود؛ پس، این بشارت را به آنان بده. ای علی، شیعه ی تو شیعه ی خداست و یاران تو یاران 
پروردگارند، دوستان تو دوستان خدا و حزب تو حزب خدا است. ای علی هر که دوستی تو را پیشه نمود به 
نیکبختی دست یافت و هر کس که با تو دشمنی نمود نگون بخت گردید. ای علی، تو را در بهشت گنجی 

است؛ و تو ذوالقرنین بهشت می باشی«.
»--

 »ِشیَعُتنا... ُخلُِقوا ِمْن َفْضِل ِطینَتِنَا«.)1(
»شیعیان ما از ته مانده ی خمیرمایه ی خلقت ما آفریده شده اند«.
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-----------------------------------------------
--«

از امام باقر نیز حدیث بسیار مفصلی نقل است که در آن به این موضوع »که شیعیان از باقیمانده ی طینت 
ائمه هستند« اشاره شده است. )بحاراالنوار 64/ 105(.

در بصائر الدرجات روایتی در این خصوص نقل شده است که متن آن چنین است:
انه کان لطینته نَْضح  العرش، و  امام صادق7 می فرمایند: »ان اهلل خلق محمدا من طینه من جوهره تحت 
فََجبَل طینَة امیرالمومنین7 من نَْضح طینه رسول اهلل6، و کان لطینة امیرالمؤمنین7 نضح فجبل طینتنا 
من فضل طینة امیرالمؤمنین7، و کانت لطینتنا نضح فجبل طینه شیعتنا من نضح طینتنا، فقلوبهم تحن الینا، 
و قلوبنا تعطف علیهم تعطف الوالد علی الولد نحن خیر لهم و هم خیر لنا، و رسول اهلل لنا خیر و نحن له خیر«. 

)بصائر الدرجات/ 14، بحاراالنوار 25/ 8(.
یعنی: »خداوند محمد را از طینت و سرشتی که از گوهری در زیر عرش بود خلق فرمود، و طینت محمد 
طینت  و  نمود.  خلق  خدا  رسول  طینت  تراوش  همان  از  را  امیرالمؤمنین  طینت  خداوند  که  بود  تراوشی  را 
و  کرد،  خلق  را  امیرالمؤمنین  طینت  باقیمانده ی  از  را  ما  طینت  خداوند  که  بود  تراوشی  نیز  را  امیرالمومنین 
برای طینت ما نیز تراوشی بوده که خداوند شیعیان ما را از همان تراوش طینت ما خلق فرموده است. دلهای 
شیعیان ما مشتاق ما هستند و دلهای ما نیز ـ  بمانند مهربانی و شفقت پدر به فرزند ـ به آنان توجه دارد. ما برای 
شیعیانمان بهترین ها هستیم و شیعیان ما برای ما بهترین ها هستند؛ رسول خدا نیز برای ما بهترین است و ما هم 

برای او بهترین ها هستیم«.
از میان علمای عامه نیز ابن حسنویه در »در بحر المناقب« چنین می نویسد:

»و باالسناد یرفعها الی عمار بن یاسر رضی اهلل عنه، قال رسول اهلل6: لیله اسری بی الی السماء اوحی اهلل الی: 
یا محمد علی من تخلی امتک؟ قال: اللهم علیک. قال: صدقت انا خلیفتک علی الناس اجمعین یا محمد. قلت: 
لبیک و سعدیک یا رب. قال: انی اصطفیتک برساالتی و انت امینی علی وحیی، ثم خلقت من طینتک الصدیق 
االکبر خیر االوصیاء جعلت له الحسن والحسین، انت یا محمد شجره و علی غصنها و فاطمه ورقها والحسن و 
الحسین ثمرها، خلقتکم من طین فی علیین، و جعلت شیعتکم من بقیه طینتکم، فالجل ذلک قلوبهم و اجسادهم 

تهوی الیکم«. )در بحر المناقب/ 65 مخطوط )به نقل از احقاق الحق 4/ 341، ج 18/ 429، 430((.
یعنی: »عمار بن یاسر می گوید: رسول خدا چنین فرمودند: شامگاهی که مرا به معراج آسمانها بردند خداوند 
به من وحی نمود که: ای محمد، امت خویش را به چه کسی می سپاری؟ گفتم: خداوندا به تو می سپارم. خدا 
گفت: درست گفتی، من جانشین تو بر امت تو می باشم ای محمد. گفتم: پروردگارا، من در طاعت و خدمت 
تو هستم. خداوند گفت: من تو را برای رسالت از سوی خود برگزیدم و تو امین وحی من می باشی. ای محمد، 
تو درختی هستی که علی شاخه ی آن و فاطمه برگ آن و حسن و حسین میوه های آن می باشد. من شما را 
از گلی که در »علیین« است خلق نمودم و از باقیمانده ی گل شما شیعیان شما را آفریدم؛ از همین روست که 

شیعیان شما قلبها و جسمهایشان رو سوی شما دارد«.
 ،77 130، ج 64/  8، 10، ج 26/  225، ج 25/  با الفاظ دیگر نیز می توانید در بحاراالنوار 5/  روایت اخیر را 

129، ببینید.



211 /

با تعبیرات مختلف: »نور وجه اهلل«، »نور عظمة  پیامبراکرم در توصیف نور مذکور، آن را 
 اهلل«، »نور الجالل«، و »نور الجمال«، و »نور الکمال« نامیده است و سپس چنین به سخن ادامه 

می دهد: »نور مخزون مکنون فی علم اهلل« »نوری است پوشیده و پنهان در علم خدائی«.

همانطور که بیان شد این نور به سه قسمت مساوی تقسیم شده است که از یک قسمت 
آن محمد بن عبداهلل، از یک ثلثش فاطمه، و از یک سوم دیگرش علی و اوالد علی آفریده 
شده اند، همانند میوه ای که بطور مساوی بین سه نفر تقسیم شود، بهره ی هر یک از سه نفر 

بدون کم و زیاد با دیگران برابر بوده است.

عالم  در  آفرینش،  شئون  در  ـ  مبارک  نور  آن  از  خلقتش  اقتضای  به  اکرم،  پیامبر  آنچه 
در  برزخ،  در  قبر،  در  جهان،  این  در  جنین،  عالم  در  ارواح،  عالم  در  الست،  عالم  در  اظله، 
اوالد  و  امیرالمؤمنین  و  زهراسالم اهلل علیها  صدیقه ی  حضرت  عینااً  دارد،  ـ  جنت  در  و  حشر، 
به  و  نسق،  یک  همه  کرده اند  سیر  آنها  که  عوالمی  تمام  در  می باشند.  دارا  معصومش: 
از  اکرم،  پیامبر  اگر در هنگام والدت  مثال:  بعنوان  بوده است.  به یک ردیف  یک وضع، و 
والدت  فرشتگان  و  می شود،  روشن  پائین  و  باال  عوالم  تمام  و  مکه  خانه های  جمیع  او  نور 
میالد  در  ـ  شد  بیان  که  مقدسی  نور  همان  از  آفرینش  به اقتضای  ـ  می دهند،)1(  بشارت  را  او 
تقوی،  نور خدائی، سرچشمه ی علم و  این چنین است.)2( آن  نیز  حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

زهد و صفا، رحمت و عظمت، و سیر در عوالم معنوی است.

-----------------------------------------------
1ـ  بعضی از روایات مربوط به این موضوع را در کتب زیر می توانید ببینید:

مسند احمد بن حنبل 4/ 127، 128، 5/ 282، تهذیب تاریخ دمشق ج 1/ 283، تاریخ االسالم ذهبی ـ قسمت 

426، 449، 450. در این خصوص برای  الُعّمال 11/  َکنْز   ،324 ،323 النهایه 2/  البدایة و  نبویّه/ 42،  سیره ی 

اطالع از روایات منقوله ی شیعه نیز مراجعه بفرمایید به کتاب بحاراالنوار 15/ 254 الی 331.

2ـ مراجعه بفرمایید به موضوع سوم همین کتاب. همچنین مراجعه کنید به: بحاراالنوار ج 43/ 2ـ 5، 8.

موضوع یازدهم: خلقت پیامبر و زهرا و ائمه: از یک نور واحد
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سال،  هزار  ده  سال،  هزار  دو  معصوم:،  چهارده  خلقت  مختلف،  روایات  در  اینکه 
اصلی  است)1( هدف  نقل شده  بشر  از آفرینش  قبل  بیست هزار سال  یا  و  شانزده هزار سال، 
این مطلب بوده است که همه بدانند این چهارده تن قبل از خلقت فرشتگان و آدمیان آفریده 
شده اند، نه اینکه تعداد دقیق سنوات مذکور اراده شده باشد. آنان نور واحدند، که ـ هم ردیف 
و یکنواخت ـ تمام عوالم معنوی را با هم سیر کرده اند، و همین یک منقبت و اخبار یاد شده در 
این موضوع، ایجاب می کند که حضرت صدیقه زهراسالم اهلل علیها همانند پیامبر اکرم و علی و 

اوالد معصومش، صاحب والیت کبری بوده باشد.

-----------------------------------------------
1ـ در روایات عدیده ای که توسط علمای عامه نقل شده است به موضوع »خلقت پیامبر اکرم 6 قبل از 

حضرت آدم« تصریح گردیده است. از جمله ی این روایات دو حدیث زیر است:
پیامبر می فرمایند: »کنت اول الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث«. )تفسیر طبری 21/ 79، فردوس االخبار 

ج 13/ 331 ح 4883، کنز العمال 11/ 409، 452، 453(.

در روایت دیگر حضرت می فرمایند: »کنُت نبیااً و آدم بین الروح و الجسد«. )فردوس االخبار ج 3/ 333 ح 
4887، کنز العمال ج 11/ 409، 450. همچنین مراجعه کنید به سنن ترمذی ـ کتاب المناقب، باب فضل النبی 

ـ ج 5/ 585/ ح 3609، حلیة االولیاء 9/ 52، مجمع الزوائد 1/ 71(.

با توجه به احادیث منقوله در کتب عامه این موضوع نیز که »خلقت پنج تن چندین هزار سال )با اختالفی 
که در ضبط آنهاست( قبل از خلقت آدم روی داده است« نزد عامه محرز و مسلم می باشد. بعضی از روایات 
َكِلماٍت  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  که از طریق فریقین نقل شده بود در قسمتهای قبلی همین کتاب ذیل آیه ی سوم »َفتَلَقَّی 
ماواِت  َفتاَب َعلَْیِه« و آیه ی چهارم »َو ِإِذ اْبتَلی ِإْبراهیَم َربُُّه ِبَكِلماٍت َفأَتَُّهن« و آیه ی هفتم »ِإنَّا َعَرْضنَا اْلَمانََة َعَلی السَّ
ْرِض َو اْلِباِل َفأََبنْيَ َأْن َیِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن مِْنها َو مَحََلَها اْلِْنساُن ِإنَُّه كاَن َظُلوماً َجُهول« و همچنین در همین بخش  َو الَْ

)حضرت فاطمه از دیدگاه روایات(، ذیل موضوع اول نقل گردید.
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موضوع دوازدهم در حقیقت تابع و حاصل موضوع یازدهم است. کیفیت خلقت یکسان 
چهارده معصوم:، ایجاب می کند که در تمام شئوِن والیت نیز در ردیف یکدیگر باشند؛ 
لذا اثرات بغض و یا محبت، اطاعت و یا عصیان نسبت به هر معصومی برابر و یکسان با آثار و 
داد و یا عناد، سر پیچی و یا پیروی نسبت به هر یک از معصومین دیگر می باشد. اخبار وارده در 
این موضوع بسیار زیاد و فوق العاده است و شیعه و سنی همگی به این روایات معتقد بوده و به 

صحبت آنها اعتراف دارند. در اینجا چند روایت از این دسته اخبار برای نمونه نقل می شود:

6بَِیِد احْلََسِن َو احْلَُسنْيِ، َفَقاَل: َمْن َأَحبَِّن َو َأَحبَّ َهَذْيِن  »َأَخَذ النَِّبُّ
َو أَبَاُهَما َو ُأمَُّهَما َكاَن َمِعي ِف َدَرَجِت َيْوَم اْلِقیَاَمِة«. )1(

»رسول خدا6 دست حسنین را گرفت و فرمود: هر کس مرا، 
بدارد، روز  را دوست  این دو  مادر  و  پدر  و  مرا،  فرزند  این دو  و 

قیامت با من هم درجه خواهد بود«.

-----------------------------------------------
  1ـ مسند احمد حنبل 1/ 77 )طبع احمد محمد شاکر: ج 2/ 25، 26/ ح576(، سنن ترمذی ـ کتاب المناقب، 
باب 21 ـ ج 641/5، 642/ ح 3733، معجم صغیر طبرانی ص 399/ ح 961، معجم کبیر طبرانی ج 3/ 50/ ح 
2654، تاریخ بغداد ج 13/ 287، 288، الریاض النضره3/ 189، ذخائر العقبی/23، 91، نظم درر السمطین/210، 
تاریخ مدینه دمشق )ط دار الفکر(13/ 196، فرائد السمطین ج2/ 25، 26/ ح 366، مختصر تاریخ دمشق11/7، 
تهذیب الکمال 29/ 359، 360، اسد الغابه 4/ 29، ِسیَر اعالم النبالء 12/ 135، تاریخ االسالم ذهبی ـ حوادث 
الصواعق  ج430/10،  التهذیب  تهذیب   ،122 المطالب/121،  اسنی   ،508 ص  ـ  الی250   241 وفیات  و 
34196، ج  103/ ح  97/ ح34161،   /12 العمال ج  232، کنز  المجالس2/  نزهه   ،284  ،264 المحرقه/213، 

13/ 639/ ح 37613، منتخب کنز العمال 5/ 92، در السحابه/269، َرْشَفة الصادی/ 44.
»--
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و  آن بحث  درباره ی  تفضیل  بطور  دارد  است که جا  مطلبی  اکرم  پیامبر  با  بودن  هم درجه 
بررسی بعمل آید تا کامالاً موضوع بر همگان روشن گردد.

آیا چگونه امکان دارد کسی در روز قیامت با رسول خدا6 هم درجه باشد؟ مگر بشری 
نائل شود؟ آیا چطور ممکن است که  پیامبر اکرم6  بی نظیر  به درجه ی رفیع و  می تواند 
انسانی به درجه ی واالی امیرالمؤمنین دسترسی پیدا کند؟ در این کالم حضرت رسول یک 
سّر مگو، و یک راز نگفتنی نهفته است و آن عبارت از این است که آن حضرت می خواهد 
بگوید: هر کس مرا و عترت مرا دوست بدارد به درجه ی مؤمنین به والیت نائل شده است، و 
با من در ردیف موالیان و در صف معتقدین به والیت قرار دارد، اگرچه در این صف و در این 
درجه، هر فردی دارای رتبه ی متفاوت و مخصوص به خود می باشد، چنان که موحدان و افراد 
تعداد  به  نیز  را  والیت  به  مؤمنین  است،  بیشماری  متفاوت  درجات  قیامت  روز  در  را  ایمان  با 
افرادشان درجاتی است ولی در عین حال همه ی آنان، در صف موحدین، در صف معتقدین، 
و در درجه ی مؤمنین به والیت با محمد بن عبداهلل هم صف، هم ردیف، هم دین، و هم درجه اند، 
و یا به عبارت دیگر، ممکن است عده ای به درجه ی شهادت نائل آیند ولی رتبه و مقام معنوی 
هر یک با دیگری متفاوت بوده، و تنها در مرتبه ی شهادت همه ـ با نسبتهای مختلف ـ مشترک 

باشند و با حفظ مراتب و مقامات مخصوص به خود، یکدیگر هم صف و هم ردیف.
-----------------------------------------------

--«
یکی از روات این حدیث نصر بن علی بن نَْصر َجْهَضمی است. عبداهلل بن احمد بن َحنْبَل می گوید: »زمانی که 
نصر بن علی این حدیث را نقل نمود متوکل دستور داد او را هزار تازیانه بزنند. جعفر بن عبدالواحد با متوکل 
صحبت کرد و پیوسته به او گفت: این مرد )یعنی نصر بن علی( از اهل سنت است. جعفر بن عبدالواحد آنقدر این 
سخن را گفت تا متوکل از او دست برداشت«. )تاریخ بغداد 13/ 288، تهذیب الکمال 29/ 360، تاریخ االسالم 

ذهبی ـ حوادث و وفیات 241 الی 250ـ ص 508، سیر اعالم النبالء 12/ 135، تهذیب التهذیب 430/10(.
خطیب بغدادی نیز می گوید: »متوکل از آنجائیکه پنداشت نصر بن علی رافضی است دستور زدن او را داد، 
ولی زمانی که دانست او از اهل سنت است وی را رها نمود«. )تاریخ بغداد 13/ 288، سیر اعالم النُّبالء 12/ 135، 

تهذیب الکمال 29/ 360(.
ذهبی پس از نقل ماجرای نصر بن علی با متوکل می گوید: »متوکل سنی بود ولی در او نصب )یعنی دشمنی با 
علی( نیز بود«. ذهبی سپس می گوید: »نصر بن علی از امامان ثابت قدم )و مورد اعتماد( اهل سنت است«. )سیر 

اعالم النُّباَلء 12/ 135(.
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باید توجه داشت که درجات معنوی به تعداد افراد بشر متفاوت است، مثالاً جمیع موحدین 
اگر چه به »درجة التوحید« نائل شده و با یکدیگر در این موضوع نزدیک و هم درجه اند، لیکن 
خود این درجه، انبیاء دارد، اوصیاء دارد، علماء دارد، شهدا دارد، مخلصون دارد، که هر یک را 
مقام و مرتبه ی بسیار متفاوت و مخصوص به خود است، و تنها در موحد بودن با هم مشترکند، 

و عینااً همین گونه است »درجة الوالیه« و »درجة المحبّه«.
روایت مورد بحث را عده ای از علماء سنی در کتابهای خود نقل کرده اند که از جمله ی 
آنان: عبداهلل بن احمد بن حنبل در مسند احمد، ترمذی در جامع صحیح ـ که یکی از صحاح 
اَْسنَی  در  َجَزری)1(  تاریخش،  در  عساکر  ابن  تاریخش،  در  بغدادی  خطیب   ، ـ  است  ششگانه 
المطالب، ابن اثیر در اُسدالغابه، ابوالمظفر در تذکره، محّب الدین طبری در »ریاض« و »ذخائر«، 

ابن َحَجر َعسَقالنی در »تهذیب« و ابن َحَجر َهیْتَمی در »َصواعق«.

ابن َحجر َهیتمی در تشریح حدیث مذکور می فرماید:
»لَْیَس الُْراُد بِاْلَِعیََّة ُهنَا اْلَِعیََّة ِمْن َحْیُث اْلَقاِم، َبْل ِمْن ِجَهِة َرْفِع احْلِجاِب...«.)2(

که  اینجا  در  ـ  می گوید  که  است  نموده  درک  را  مطلب  نیکو  بسیار  سنّی  دانشمند  این 
پیامبراکرم می فرماید: هر کس مرا و علی و زهرا و دو فرزندم حسن و حسین را دوست بدارد 
با من در روز قیامت هم درجه است ـ مبادا چنین به نظر آید که مقصود هم مقام بودن با رسول 
خداست، بلکه مراد این است که چون هر مسلمان با ایمانی به علی و اوالد علی محبت داشته 
نزدیک می فرماید، و در مرکز لطف و احسانش  به جوار رحمتش  را  او  تعالی  باشد، خدای 
بی پرده در محضر حق  و  مقام رفِع حجاب،  این  برداشته می شود، در  پرده ها  و  قرار می دهد، 

تبارک و تعالی قرار گرفتن، با پیامبر هم صف و همراه است.
-----------------------------------------------

متوفای  َجَزری  ابن  به  معروف  شافعی  مقری  دمشقی  ابوالخیر  محمد  بن  محمد  بن  محمد  شمس الدین  1ـ 
833 هجری. شرح حال او را بصورت مبسوط می توان در کتاب الضوء الالمع 9/ 255ـ 260 یافت. در آنجا 
صاحب کتاب، مشایخ وی را در فقه و اصول و حدیث و معانی و بیان برشمرده و می گوید: افرادی بوده اند 
که به او اجازه ی افتاء و تدریس و اقراء داده اند. سپس تصانیف ابن جزری را در علوم مختلف ذکر می کند 
و از آنها تجلیل می نماید. از جمله کتبی که صاحب الضوء الالمع برای او برمی شمرد کتاب »اسنی المطالب 
فی مناقب آل ابی طالب« می باشد. شرح حال ابن جزری را در کتاب الشقایق النعمانیه 1/ 39ـ 49، و در تعالیق 

الفوائد البهیه/140 نیز می توان یافت. ]الغدیر 1/ 129[.

2ـ  الصواعق المحرقه / 213.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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ابن َحَجر آنگاه به سخن چنین ادامه می دهد:
 َعلَیهِْم مَِّن النَِّبنيَِّ 

ُ
»... نَظري ما فی قوله تعاىل: »َفُأْولَئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اهلل

احِلِنَي َو َحُسَن ُأْولَئَك َرِفیقًا«)1(«.)2( َداِء َو الصَّ يِقنَي َو الشهَُّ دِّ َو الصِّ

انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین  با  »چنانکه خدای تعالی می فرماید: مسلمانان مؤمن، 
رفیقان  چه  و  همراهند،  و  همگام  ـ  است  فرموده  عطا  آنان  به  را  خویش  نعمتهای  خدا  که  ـ 
نیکویی؛« و کامالاً روشن است که در این آیه یکسان بودن مقامات مطرح نیست؛ بلکه مراد 
برابر بودن همه ی اهل ایمان است در معرض فیض، و در جلوه گاه رحمت، و بی پرده در محضر 
لطف و مرحمت خدا قرار گرفتن. وگرنه هر یک از انبیاء، صدیقین، شهدا، علماء، صالحین، 
ابرار، اخیار، و مخلصین را مقامی خاص و جداگانه، و درجه و مرتبه ای مخصوص به خود 
می باشد. پنج تن آل عبا: را نیز مرتبه و مقامی است بی نظیر و مخصوص به خودشان که هر 

پنج تن بطور یکسان در آن مشترکند، و هرگز کسی را به آن مقام واال راه نیست.

روایات دیگری در این مورد علمای سّنی و شیعه نقل کرده اند که برخی از آنها ذکر می شود:

حضرت رسول اکرم می فرماید:
َفَقْد  َعلِّیا[  َو  فاِطَمَة  َو  احُلَسنْيَ  َو  احْلَسَن  ]َيْعِنی  هُؤلِء  َأَحبَّهولء  »َمْن 

َأَحبَِّن َو َمْن أَْبَغَضُهْم َفَقْد أَْبَغَضِن«. )3(
اینان یعنی حسن و حسین و فاطمه و علی را دوست  »هر کس 
بدارد، مرا دوست داشته است، و کسی که با اینان دشمنی کند، با 

من خصومت کرده است«.
-----------------------------------------------

1ـ سوره ی النساء: 69.

2ـ الَصواِعق الُمحرقه / 213.

3ـ زید بن ارقم می گوید: »کنت عند رسول اهلل6 جالسااً، فمرت فاطمه3، و هی خارجة من بیتها الی 
من  النبی6فقال:  الیهم  فنظر  آثارهم،  فی  علی  و  الحسین،  و  الحسن  ابناها:  معها  و   6 اهلل  نبی  حجرة 
احب هوالء فقد احبنی، و من ابغضهم فقد ابغضنی«. )تاریخ مدینه دمشق ـ قسم ترجمه الحسین7ـ /91، 

مختصر تاریخ دمشق 7/ 120، 121، کنز العمال ج 12/ 103/ ح 34194(.
»--
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و درباره ی حضرت صدیقه زهرا3 می فرماید:

»... َمْن آَذاَها َفَقْد آَذانِي، َو َمْن آَذانِي َفَقْد آَذى اهلل ،)1( »و ذِلَك َقْوُلُه تَعاىل )ِإنَّ 
ْنیَا َو الَِْخَرةِ ...()2(«)3(  ُم اهلل فِی الدُّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهلل َو َرُسولَُه َلَعنهَُ

»هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، و هر کس مرا اذیت کند گویی خدا را آزرده 
است، چنانکه خدای تعالی می فرماید: )همانا آن کسانی که خدا و رسول او را بیازارند، خدا 
آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و از رحمت خود دور فرموده است(«؛ که با توجه به فرمایش 

پیامبر اکرم آزار حضرت صدیقه سالم اهلل علیها برابر است با ایذاء نسبت به خدا و رسول او.

-----------------------------------------------
--«

یعنی »من نزد پیامبر اکرم نشسته بودم که فاطمه ـ در حالیکه حسن و حسین با او بودند و علی نیز در پی 
آنان روان بود ـ از خانه ی خود به سوی حجره ی پیامبر آمد. رسول خدا فرمود: هر کس که اینها را دوست 

بدارد مرا دوست دارد و هر کس که با اینان دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است«.
در اینجا توجه خوانندگان را به قسمتی از یک روایت »سلمان« جلب می نماییم. جناب سلمان از پیامبر6 
فی  فهو  ابغضها  من  و  معی،  الجنّة  فی  فهو  بنتی  فاطمة  احب  من  سلمان  »یا  فرمود:  حضرت  که  می کند  نقل 

النار...«. )فرائد السمطین ج 2/ 67/ ح 391(.
یعنی »ای سلمان هر کس که دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت با من خواهد بود و هر کس که بغض 

و دشمنی فاطمه را در دل داشته باشد در آتش جای خواهد گرفت...«.

1ـ این قسمت از روایت در کتب عامه نیز موجود است. »مجاهد بن جبر« این حدیث را به این صورت نقل 
می نماید:

»خرج النبی6 و هو آخذ بید فاطمه، فقال: من عرف هذه فقد عرفها، و من لم یعرفها فهی فاطمة بنت 
محمد6، و هی بضعة منی، و هی قلبی و روحی التی بین جنبی، فمن آذاها فقد آذانی، و من آذانی فقد 

اذی اهلل«. )الفصول المهمه / 139، نُُزَهة المجالس 2/ 228، نور االبصار/41(.

2ـ سوره ی االحزاب: 57.

3ـ متن کامل این روایت که در تفسیر قمی درج است چنین است:
»من آذاها فی حیاتی کمن آذاها بعد موتی، و من آذاها بعد موتی کمن آذاها فی حیاتی، و من آذاها 
)تفسیر  الیه«.  َرُسولَهُ...«  َو  اهلل  ُيْؤُذوَن  الَّذيَن  »ِإنَّ  اهلل  اهلل، و ذلک قول  فقد آَذی  فقد آذانی، و من آذانی 

.)25 170، 171، بحاراالنوار 43/  قمی 2/ 

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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روایاتی که نقل شد و احادیثی که از قول پیامبر اکرم در این موضوع بیان می شود، همگی 
عبارات کتب عامه است که شیعه و سنی در صحت آنها متفق القول هستند:

، َمْن أْغَضَبها أْغَضبَنی«، »َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّ
»فاطمه پاره ی تن من است، هر کس او را خشمگین کند، مرا به 

خشم آورده است«.

، ُيْؤِذيِن مَا آَذاَها، َو ُيْغِضُبنی ما أْغَضَبها«، »َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّ
»فاطمه پاره ی تن من است، آنچه فاطمه را بیازارد، مرا نیز آزرده 
غضبناک  هم  مرا  آورد  خشم  به  را  فاطمه  آنچه  و  می سازد، 

می کند«.

،يَْقِبُضِن مَا يَْقِبُضَها، َو يَْبُسُطِن مَا يَْبُسُطَها«، »َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّ
گرفته  مرا  کند  دلگیر  را  او  آنچه  است،  من  تن  پاره ی  »فاطمه 
خاطر می سازد، و آنچه او را مسرور گرداند، مرا شاد می نماید«.

، ُيْؤِذيِن مَا آَذاَها، َو ُيْنِصُبنی)1( ما أْنَصَبها«، »َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِّ
»فاطمه پاره ی تن من است، آنچه او را آزرده کند مرا می آزارد، 

و آنچه او را به زحمت اندازد مرا دچار مشقت می نماید«.

علمای فریقین روایات بسیار دیگری از پیامبر اکرم با مفهومی تقریبااً همانند احادیث مذکور 
ـ ولی با عبارات مختلف ـ نقل کرده اند که چند نمونه از آنها را در اینجا یادآور می شویم:

»َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمن، َيْسَعُفنی)2( ما َيْسَعُفها«،
-----------------------------------------------

1ـ زبیدی در توضیح این کلمه چنین می گوید:
»و فی الحدیث: ]فاطمة بضعة منی، ینصبنی ما انصبها[ ای یتعبنی ما اتعبها، و النصب التعب، و قیل المشقة...«. 

)تاج العروس 1/ 485(.

2ـ زبیدی می گوید: »ما روی فی الحدیث: ]فاطمة بضعة منی، یسعفنی ما یسعفها[ ای ینالنی ما ینالها، و یلّم 
بی ما یلّم بها«. )تاج العروس 6/ 139(.
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، يَْبُسُطِن مَا يَْبُسُطَها، َو يَْقِبُضِن مَا يَْقِبُضَها«، »َفاِطَمُة ِشْجَنٌة )1( ِمنِّ
»فاِطَمُة ُمْضَغٌة مِنی، َمِن آذاها َفَقْد آذانی«،

»فاِطَمُة ُمْضَغٌة مِنی، يَْقِبُضِن مَا َقَبَضها، يَْبُسُطِن مَا ْبَسَطها«،
ها«. نی ما َيُسرُّ »فاِطَمُة ُمْضَغٌة مِنی، َيُسرُّ

هدف و منظور ما از نقل این احادیث شریف در منقبت حضرت صدیقه زهراسالم اهلل علیها 
این است که بر همگان ثابت شود موضوع محبت و یاری آن حضرت، و یا بغض و دشمنی 
و اذیت او، عینااً همانند محبت و دوستی با پیامبر اکرم و یا عدوات و عناد نسبت به مقام نبوت 
این  بلکه  نیست،  به یک مذهب خاص  منحصر  این مطلب، هرگز  به  داشتن  اعتقاد  و  است؛ 

موضوع کامالاً اسالمی و کلی است، و بدون تردید از معتقدات تمام مسلمین جهان است.
اختالف  ]با  را  منی...«  بضعه  »فاِطَمُة  روایت  که  سنّی  دانشمندان  از  عده ای  نام  اینجا  در  ما 

الفاظی که بیان شد[ در طول سیزده قرن در کتابهای خویش ثبت کرده اند نقل می کنیم:

ابن ابی ملیکه متوفای 117 هجری،)2( ابن دینار مکی متوفای 125 هجری،)3( لیث بن سعد 

-----------------------------------------------
1ـ َشْجنَه: به معنی شاخه ی درخت و به معنی هر چیزی است که پاره و شعبه ای از کل یک چیز باشد. )تاج 

العروس 9/ 250(.

2ـ حافظ عبداهلل بن عبیداهلل بن ابی مُلَیَْکه ُزَهیْر بن عبداهلل ابوبکر و ابومحمد قرشی تیمی مکی متوفای 117 
هجری.

وی ازمحدثین برجسته ی مورد وثوق عامه است و علمای عامه او را باتفاق توثیق نموده و روایاتش در جمیع 
کتب صحاح سته موجود می باشد.

مراجعه بفرمایید به: )ثِقات عجلی / 268، ثقات ابن حبان 5/ 2، سیر اعالم النبالء 5/ 88، تهذیب التهذیب 5/ 
306، موسوعه رجال الکتب التسعه 2/ 309(.

3ـ ابومحمد عمرو بن دینار مکی اَثَْرم ُجَمحی متوفای 125 و یا 126 هجری.
علمای عامه در توثیق عمرو بن دینار اتفاق نظر دارند. احادیث وی را در جمیع صحاح سته می توان یافت. 
ابن ابی نَجیح می گوید: »کسی در میان ما از عمرو بن دینار فقیه تر و عالم تر نبود«. مسعر نیز می گوید: »قاسم بن 
عبدالرحمن و عمرو بن دینار متقن ترین افراد در نقل حدیث هستند«. سفیان بن ُعیَیْنه می گوید: »عمرو بن دینار 
موثق است، موثق است، موثق است، و یک حدیث که من از او می شنوم بهتر از استماع 20 حدیث از دیگر 
اشخاص است«. )طبقات ابن سعد 5/ 479، ثقات ابن حبان 5/ 167، سیر اَعالم النُّبالء 5/ 300، تهذیب الکمال 

22/ 5، تهذیب التهذیب 8/ 28(.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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بغدادی  ابوالنضر  هجری،)2(   198 متوفای  عیینه  بن  ابومحمد  هجری،)1(   175 متوفای  مصری 
متوفای 205 هجری،)3( احمد بن یونس یربوعی متوفای 227 هجری،)4( حافظ ابوالولید طیالسی 
ابوالمعمر هذلی متوفای 236 هجری،)6( قتیبه بن سعید ثقفی متوفای  متوفای 227 هجری،)5( 

-----------------------------------------------
1ـ ابوالحارث لَیْث بن سعد بن عبدالرحمن فهمی مصری متوفای 175 هجری. روایات وی در جمیع صحاح 
سته موجود است. بسیاری از بزرگان عامه به تجلیل و توثیق وی پرداخته اند. افرادی چون ابن سعد و احمد 
از جمله کسانی هستند که وی را  بن حنبل و نسائی و یحیی بن معین و علی بن مدینی و یعقوب بن شیبه 
توثیق نموده اند. )طبقات ابن سعد 7/ 517، ثقات ابن حبان 7/ 360، سیر اعالم النُّباَلء 8/ 136، تهذیب الکمال 

َهب 1/ 85(. 24/ 255، تهذیب التهذیب 8/ 459، َشَذرات الذَّ

از اکابر محدثین  ابی عمران هاللی کوفی متوفای 198 هجری. وی  ُعیَیْنَة بن  ابومحمد سفیان بن  2ـ حافظ 
با عناوینی چون  از آنکه از وی  ابن َخلِّکان پس  عامه است و روایاتش بوفور در صحاح سته موجود است. 
»امام« و »عالم« و »زاهد« یاد می کند می گوید: »صحت احادیث و روایات او مورد قبول همگان است«. مدح 
و تجلیل از سفیان بن عیینه و اشاره ی به وثاقت و مراتب علمی وی در بسیاری از کتب رجال عامه درج است. 
)الغدیر 1/ 80، تاریخ بغداد 9/ 174، وفیات االعیان 391/2، طبقات ابن سعد 5/ 497، تذکرة الحفاظ 1/ 262، 

تهذیب التهذیب 4/ 117، تهذیب الکمال 11/ 177، شذرات الذهب 1/ 354(.

3ـ حافظ ابوالنَّْضر هاشم بن قاسم لَیثی خراسانی بغدادی ملقب به قیصر متوفای 205 و یا 207 هجری.
َذَهبی از وی با عناوینی چون »حافظ« و »امام« و »شیخ المحّدثین« یاد می نماید. علمای جرح و تعدیل عامه 
در وثاقت وی اتفاق نظر دارند و روایاتش در جمیع کتب صحاح سته موجود است. )ثقات عجلی/ 454، سیر 

اَعالم النُّباَلء 9/ 545، تهذیب التهذیب 11/ 18(.

ـ حافظ ابوعبداهلل احمد بن عبداهلل بن یونس بن عبداهلل بن قیس تمیمی کوفی معروف به احمد بن یونس  4
یَربُوعی متوفای 227 هجری.

وی از ائمه و روات بسیار معروف عامه می باشد و احادیثش در کلیه ی صحاح سته یافت می شود. احمد بن 
َحنْبَل از او با عنوان »شیخ االسالم« یاد می کند. ابوحاِتم و نَسائی و عثمان بن ابی َشیْبَه و ابن سعد و ِعْجلی و ابن 
ِحبّان و ابن قانع و َذَهبی از جمله کسانی هستند که احمد بن یونس را توثیق نموده اند. )طبقات ابن سعد 7/ 405، 

ِسیّر اعالم النُّبالء 10/ 457، تهذیب الکمال ج 1/ 375، تهذیب التهذیب 1/ 50، َشَذرات الذهب 2/ 59(.

5ـ  حافظ ابوالولید هشام بن عبدالملک باِهلی بصری َطیاِلسی متوفای 227هجری. َذَهبی از وی با عناوین 
»امام« و »حافظ« و »ناِقد« و »شیخ االسالم« یاد می نماید. تمامی صاحبان صحاح ِستّه روایات او را در کتب 
ابوُزرَعه درباره ی وی می گوید: »ابوالولید امام زمان خود بود و در میان مردم فردی  خویش ذکر کرده اند. 
ابوالولید را  از جمله کسانی هستند که  قانع  ابن  ابن حبان و  ابن سعد و  بود جلیل القدر«. احمد بن حنبل و 
تهذیب   ،341/10 النبالء  اعالم  سیر   ،571/7 حبان  ابن  ثقات   ،300/7 سعد  ابن  )طبقات  نموده اند«.  توثیق 

الکمال 30/ 226، تهذیب التهذیب 11/ 45، َشَذرات الذهب 2/ 62(.
»--
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240 هجری،)1( عیسی بن حماد مصری متوفای 248 هجری، )2( احمد ـ امام َحنابِله ـ متوفای 
مسلم  هجری،   256 متوفای  ـ  معروف  صحیح  صاحب  ـ  بخاری  عبداهلل  حافظ  هجری،   241
در صحیحش که یکی از صحاح سته است ـ متوفای 261 هجری، حافظ ابوعبداهلل ابن ماجه 
ابوداود سجستانی  )متوفای 273 هجری( در سننش ـ که یکی از صحاح سته است ـ، حافظ 
)متوفای 275 هجری()3( در سننش ـ که یکی از صحاح سته است ـ ، حافظ ابوعیسی ترمذی 
)متوفای 279 هجری( در صحیحش ـ که یکی از صحاح سته است ـ ، حکیم ابوعبداهلل ِتْرمذی 
یکی  صاحب  که  هجری(   303 )متوفای  نَسائی  ابوعبدالرحمن  حافظ  هجری،   285 متوفای 
از صحاح ششگانه است، ابوالَفَرج اصفهانی متوفای 356هجری، حاکم ابوعبداهلل نیشابوری 

 -----------------------------------------------
--«

6ـ حافظ ابوَمْعَمر اسماعیل بن ابراهیم بن معمر بن حسن ُهَذلی َهَروی بغدادی قَطیعی متوفای 236 هجری.
َذَهبی از وی با عنوان »حافظ کبیر« و »امام« یاد می نماید. عبید بن شریک بزار می گوید: وی آنچنان در سنی 
گری قوی بود که می گفت: »حتی اگر قاطر من به سخن گفتن بپردازد اظهار خواهد داشت که سنی است«. ابن 
سعد و ابن قانع وی را توثیق کرده اند و ابن حبان نیز نام او را در کتاب ثقات خویش ثبت نموده است. روایات 
ابومعمر در صحیح بخاری و صحیح مسلم موجود است. )طبقات ابن سعد 7/ 359، تاریخ بغداد 6/ 266، تهذیب 

التهذیب 1/ 273، سیر اعالم النبالء 11/ 69، تهذیب الکمال 3/ 19، شذرات الذهب 2/ 86(.

1ـ  ابورجاء قُتَیبة بن سعید بن جمیل بن طریف ثقفی بغالنی بلخی متوفای 240 هجری.
سته  صحاح  تمامی  در  و  نموده اند  توثیق  را  او  نیسابوری  حاکم  و  نسائی  و  ابوحاتم  و  معین  بن  یحیی 
روایات وی موجود است. ذهبی از وی با عنوان »راویة االسالم« یاد می نماید و بتفصیل او را ستوده است. 
)ثقات ابن حبان 9/ 20، سیر اعالم النبالء 11/ 13، معجم البلدان 1/ 467، تهذیب الکمال 23/ 523، تهذیب 

.)90 التهذیب 358/8، الغدیر1/ 

2ـ  عیسی بن َحّماد بن مسلم بن عبداهلل بن تجیبی ابوموسی مصری زغبه متوفای 248 و یا 249 هجری.
َذَهبی از وی با عنوان »امام« و »محّدث ُعمده« یاد می نماید. وی از مشایخ مسلم بن حجاج )صاحب صحیح( 
ثقات  را در کتاب  نام وی  ابن حبان  نموده اند و  توثیق  را  او  ابوداود و نسائی و دار قطنی  ابوحاِتم و  است و 
خویش ذکر کرده است. )ثقات ابن حبان 8/ 494، تهذیب التهذیب 8/ 209، تهذیب الکمال 22/ 595، سیر 

َهب 2/ 118(. اعالم النُّبالء 11/ 506، َشَذرات الذَّ

ـ  حافظ ابوداود سلیمان بن اشعث بن َشّداد بن عمرو سجستانی ازدی متوفای 275 هجری. 3
تمامی  ابوداود مورد وثوق  ِستّه محسوب می شود.  از صحاح  وی صاحب کتاب »سنن« می باشد که یکی 

علمای عامه است. )ثقات ابن حبان 8/ 282، سیر اعالم النُّباَلء 13/ 203، تهذیب التهذیب 1/ 201(.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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متوفای 405 هجری، حافظ ابونعیم اصفهانی متوفای 430 هجری، حافظ ابوبکر بیهقی متوفای 
متوفای  بغوی  ابومحمد  حافظ  هجری،   502 متوفای  تبریزی  خطیب  ابوزکریا  هجری،   458
510 هجری، قاضی ابوالفضل قاضی عیاض متوفای 544 هجری،)1( اخطب خوارزمی متوفای 
568 هجری، حافظ ابوالقاسم ابن عساکر متوفای 571 هجری، ابوالقاسم سهیلی متوفای 581 
 597 متوفای  جوزی  ابن  ابوالفرج  هجری،   586 متوفای  معتزلی  ابی الحدید  ابن  هجری،)2( 
هجری،   652 متوفای  شافعی  طلحه ی  ابن  ابوسالم  هجری،   630 متوفای  اثیر  ابن  هجری،)3( 
سبط ابن جوزی حنفی متوفای 654 هجری، حافظ کنجی شافعی متوفای 658 هجری، حافظ 
محب الدین طبری متوفای 694 هجری، حافظ ازدی اندلسی متوفای 699 هجری، حافظ ذهبی 

-----------------------------------------------
1ـ  حافظ قاضی ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی بن عیاض یَْحُصبی اندلسی سبتی 

مالکی متوفای 544 هجری.
با عنوان »حافظ یگانه« و  او  از  بسیار است. ذهبی  تالیف  بوده و دارای  اکابر محدثین زمان خویش  از  وی 
 ،212 النبالء 20/  1304، ِسیَر اعالم  114، تذکرة الحفاظ 4/  »امام« و »شیخ االسالم« یاد می نماید. )الغدیر 1/ 

شذرات الذهب 4/ 138(.

ـ حافظ ابوزید عبدالرحمن بن عبداهلل بن احمد بن ِاْصبَغ َخثَْعمی ُسَهیْلی مالقی متوفای 581 هجری. 2
َذَهبی وی را در تسلط بر زبان عربی امام می داند و او را از حفاظ حدیث برمی شمارد. ابوجعفر بن زبیر می گوید: 
»سهیلی اطالعات زیادی داشت و فردی بود عالم؛ در نحو سرآمد بود و بر لغت و واژه شناسی تسلط داشت. 
وی به تفسیر و حدیث عالم بود و به رجال و انساب نیز آشنایی داشت. علم کالم و اصول فقه را می دانست و 
نسبت به تاریخ پیشینیان و حدیث حافظ بود. فردی بود زیرک و هوشیار با نوآوری ها و استنباطات عمیق و 

هب 4/ 271، معجم المؤلفین 2/ 94(. عجیب«. )تذکرة الحفاظ 4/ 1348، َشَذرات الذَّ

ـ  حافظ عبدالرحمن بن علی بن محمد ابوالَفَرج ابن َجْوزی بَْکری بغدادی حنفی متوفای 597 هجری. وی  3
نسبش به ابوبکر )خلیفه ی اول( می رسد. ابن َخلّکان در وفیات االعیان 1/ 301 می گوید: »وی عالمه ی زمان 
خود، و در حدیث و فن وعظ، امام روزگار خویش بوده است. ابوالفرج در رشته های متعددی کتاب نوشته 

است...«. ]الغدیر 1/ 117[.
شرح زندگانی ابن جوزی در مصادر زیر نیز موجود است: ِسیَر اَعالم النبالء21/ 365، البدایة و النهایه 13/ 28، 
1342، المقصد  171، تذکرة الحفاظ 4/  140، الکامل فی التاریخ 12/  وفیات االعیان )طبع احسان عباس( 3/ 

االرشد 2/ 93، شذرات الذهب 4/ 329.
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شافعی متوفای 748 هجری،)1( قاضی ایجی معروف متوفای 756 هجری، جمال الدین زرندی 

متوفای بعد از 750 هجری،ابوالسعادات یافعی متوفای 768 هجری،)2( زین الدین عراقی متوفای 

806 هجری،)3( حافظ نورالدین هیثمی متوفای 807 هجری، حافظ ابن حجر عسقالنی متوفای 

قَْسَطاّلنی  ابوالعباس  حافظ  هجری،  متوفای911  سیوطی  جالل الدین  حافظ  هجری،   852

متوفای 923 هجری، حافظ قاضی دیار بکری متوفای 966 هجری، )4( ابن حجر هیتمی متوفای 

-----------------------------------------------
1ـ  حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز بن عبداهلل ذهبی شافعی متوفای 748 هجری.

وی از اکابر علمای رجال و حدیث عامه است. ذهبی کتب بسیاری تألیف نموده که همواره مورد استناد 
با  او  از  َکثیر  ابن  نفر رسانیده اند.  به هزار و سیصد  َذَهبی را  او قرار گرفته است. شمار شیوخ  از  علمای پس 
عنوان »حافظ کبیر« و »مورخ اسالم« و »شیخ المحدثین« یاد می نماید. کتانی نیز از وی با عنوان »امام حفاظ« 
 ،153  /6 الذهب  شذرات   ،100  /9 سبکی  طبقات  النُّبالء،  اَعالم  سیر  مقدمه ی   ،124  /1 )الغدیر  می کند.  یاد 

فهرس الفهارس 1/ 417(.

عادات عبداهلل بن اَْسَعد بن علی یافعی شافعی یمنی مکی متوفای 768 هجری. 2ـ عفیف الدین ابوالسَّ
ِاْسنَوی در طبقات خویش از وی تجلیل فراوان نموده و می گوید: »وی امامی است که توسط علومی که 
فقیه خوانده است. سبکی که  و  توانا  مفتی و محدثی  امامی  را  او  نیز  َذَهبی  مقتدا گردید«.  و  بود مرشد  دارا 
خود در ِمنٰی وی را مالقات نموده درباره ی او می گوید: »یافعی مردی صالح بود و مصنفات بسیاری تالیف 
َرر  نموده است«. )الغدیر 1/ 126، طبقات ُسبکی 10/ 33، طبقات ِاْسنوی 2/ 330، َشَذرات الذهب 6/ 210، الدُّ

الکامنه 2/ 247، العالم 4/ 72، معجم المؤلفین 2/ 229(.

ـ حافظ زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن حسین بن عبدالرحمن بن ابی بکر عراقی متوفای 806 هجری. 3
الحدیث  علم  در  جمله  از  بسیاری  تألیفات  دارای  و  است  عامه  محدثین  برجسته ی  بزرگان  از  یکی  وی 
د یاد شده است. ابن َحَجر َعْسقالنی که خود  می باشد و از کسانی است که در قرن هشتم از او با لقب مَُجدِّ
یکی از شاگردان عراقی است درباره ی وی می گوید: »او از سال 796 شروع به امالء حدیث کرد و خداوند 
بوسیله ی او سنت را زنده نمود«. بسیاری از علمای عامه به ذکر شرح زندگانی وی پرداخته و به ستایش از او 

مبادرت نموده اند. )فهرس الفهارس 2/ 814، اِنْباء الُْغْمر 170/5، الَعالم 3/ 344، معجم المؤلفین 2/ 130(.

4ـ قاضی حسین بن محمد بن حسن ِدیار بَْکری متوفای حدود 966 هجری. وی از علمای تاریخ و فقه عامه 
بوده و در مکه مدتی به قضاوت اشتغال داشته است، ِدیاْر بَکری نویسنده ی کتاب معروف »تاریخ الخمیس« 

می باشد. )االعالم 2/ 256، معجم المؤلفین 1/ 634(.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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974 هجری، زین الدین مناوی متوفای 1031 هجری،)1( و عده ی کثیری از علمای عامه در قرن 
10 و 11 و 12 و 13 و 14 تا به امروز. )2(

چون این مطلب مورد بحث در نزد علمای عامه نیز بسیار حائز اهمیت است و با این روایات 
شریفه که ذکر شد بطور صریح استدالل و ثابت کرده اند که هر کس نسبت به حضرت زهرا 
محبت نداشته، و یا به نحوی از انحاء او را آزرده باشد کافر است، لذا ما این موضوع را عمیقااً 

مورد بررسی قرار می دهیم.
-----------------------------------------------

قاهری  مناوی  شافعی  حدادی  زین العابدین  بن  علی  بن  العارفین  تاج  بن  عبدالرؤوف  محمد  زین الدین  1ـ 
متوفای 1031 هجری.

محبی در کتاب خالصة االثر 2/ 412 به تفصیل شرح حال وی را آورده است و می گوید: »مُناوی امام کبیر و 
حجت و موثق و مقتداست. بدون شک او فرد برتر دانشمندان سرزمین خویش بود و فردی بود امام و فاضل 
و زاهد و عابد و در مقابل خداوند متواضع و خاشع؛ وجودش نافع بود و با نیکی هایش عزیز شده بود، همواره 
در حال تسبیح و ذکر پروردگار خود بود و همواره صبر و صداقت می ورزید. در شبانه روز بیش از یک وعده 
غذا نمی خورد و از میان علوم و معارف مختلف و احیانااً علومی که با یکدیگر چندان مرتبط نبود به مطالبی 
آشنا شده بود که کسی از معاصرانش به همانندی او نمی رسید«. محبی سپس در کتاب خویش به ذکر مشایخ 
مناوی در فقه و اصول و تفسیر و حدیث و ادبیات و طریقت و انزوا پرداخته و تالیفات وی را برشمرده و از آنها 

بسیار تجلیل نموده است. ]الغدیر 4/ 138[.
معجم  المعّربه1798/2،  و  العربیّة  المطبوعات  معجم  االعالم204/6،  به:  بفرمایید  مراجعه  همچنین 

المؤلفین410/3.

2ـ مصادر روایات مورد بحث )فاطمة بضعٌة منّی( عبارت است از: مسنداحمد 4/ 5، 323، 324، 328، 332، 
 ،209 ح   /92  /5 ج  فاطمه3ـ  منقبة  و  رسول اهلل6  قرابة  مناقب  باب  المناقب،  کتاب  ـ  بخاری  صحیح 
صحیح مسلم ـ کتاب فضائل الصحابه، باب )15( فضائل فاطمة بنت النبی علیها الصالة و السالم ح 93، 94 ـ 
ج 4/ 1902، 1903، سنن ابی داود ـ کتاب النکاح، باب ما یجمع بینهن من النساء ـ ج 2/ 226/ ح 2071، سنن 
698، 699/ ح 3867، 3869، معجم کبیر طبرانی  المناقب، باب 61 فضل فاطمه3ـ ج 5/  ترمذی ـ کتاب 
ِحلْیَة   ،159  ،158  ،154  /3 حاکم  مستدرک   ،1014 1010ـ  ح   /405  ،404  /22 ج   ،30 ح   /26  ،25/20 ج 
تهذیب   ،53/1 خوارزمی  مقتل   ،232/7 السنه  شرح   ،201  /10  ،307  /7 الکبری  السنن   ،41  ،40/2 االولیاء 
السمطین  العقبی/37، فرائد  الغابه 521/15، ذخائر  196، اسد  الروض االنف 2/   ،298 ابن عساکر 1/  تاریخ 
 ،441 203، تهذیب التهذیب12/  119، 132، 133، مجمع الزوائد 9/  ج 45/2/ح 377، سیر اعالم النبالء 2/ 
 ،485 العروس1/  تاج   ،289  ،285  ،274 المحرقه/57،  الصواعق   ،421/4 الصغیر  الجامع  االصابه378/4، 
السحابه/274ـ  34223، در   ،34222  ،34215  ،34213  ،34212 108/ ح  106ـ   /12 العمال ج  139/6، کنز 

276، نُْزَهة المجالس 2/ 228، ینابیع الموده /171، 180، 260، اَعالم النساء 3/ 1216.
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به یک مذهب عنوان می کنند، و گاهی موضوعی صد در صد  گاهی مطلب را معتقدین 
و  )شیعه  فریقین  دانشمندان  از  که  اسنادی  و  مدارک  به  توجه  با  و  است  اسالمی  و  عمومی 
سنی( نقل شده کامالاً ثابت می شود که این مطلب اسالمی است: که هر کس حضرت صدیقه 
زهراسالم اهلل علیها را آزار اذیت نماید و آن حضرت از او دل آزرده و ناخشنود باشد کافر است.

روایتی است فوق العاده مهم و حیرت انگیز از پیامبر اکرم که از آن حضرت فرمود:

»ِإنَّ اهلل تََعاىل َيْغَضُب ِلَغَضِب َفاِطَمَة، َو َيْرَضی لِِرَضاَها«.
»همانا، خداوند تبارک و تعالی غضب می کند هنگامی که فاطمه 

بخشم آید، و راضی می شود آنگاه که او راضی و خشنود گردد«.

و در روایت دیگر خطاب به فاطمه3 فرمود:

 »ِإنَّ اهلل َيْغَضُب ِلَغَضِبِك َو َيْرَضی لِِرَضاِك«
»یا فاطمه، خدا با غضب تو غضب می کند و با رضای تو راضی 

می گردد«.

این دو روایت عجیب را عده ی زیادی از دانشمندان عامه نقل کرده اند که از جمله ی آنانند:
ابویَْعلی  هجری،)2(  متوفای287  ابی عاصم  ابن  هجری،)1(   252 متوفای  مثنی  ابن  ابوموسی 

-----------------------------------------------
1ـ  حافظ ابوموسی محمد بن مُثَنّی بن عبید بن قَیْس بن دینار َعنَزی بصری متوفای 252 هجری.

خطیب بغدادی شرح زندگی وی را در تاریخ بغداد 3/ 283ـ 286 درج نموده و می گوید: »وی فردی موثق 
و مورد اعتماد است و اماماِن )اهل سنت( به حدیث او اقامه ی حجت نموده اند«. وثاقت و ستایش از او را در 

بسیاری از کتب تراجم می توان یافت. ]الغدیر 1/ 92، 93[.
 ،123 النُّبالء 12/  اعالم  سیر   ،111 حبان 9/  ابن  ثقات  شاهین/295،  ابن  ثِقات  به:  بفرمایید  مراجعه  همچنین 

تهذیب التهذیب 9/ 425.

2ـ حافظ کبیر ابوبکر احمد بن َعمرو بن ضحاک بن َمْخلَد َشیْبانی بصری معروف به ابن ابی عاِصم متوفای 287 
هجری.

وی از فقهاء و حفاظ برجسته و مورد وثوق عامه می باشد. کتاب »المسند الکبیر« او دارای پنجاه هزار حدیث بوده 
َهب 2/ 195(. است. )تذکرة الحفاظ 640/2، ِسیَر اَعالم النبالء 13/ 430، الوافی بالوفیات 7/ 269، َشَذرات الذَّ
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موصلی متوفای 307 هجری،)1( حافظ ابوالقاسم طبرانی متوفای 360 هجری، حافظ ابوعبداهلل 
هجری،)2(  407 متوفای  خرکوشی  ابوسعد  هجری،حافظ   405 متوفای  نیسابوری  حاکم 
حافظ ابونعیم اصفهانی متوفای430 هجری، حافظ ابوالقاسم ابن عساکر متوفای571 هجری، 
ابوالمظفر سبط ابن جوزی متوفای 654 هجری، حافظ ابوالعباس طبری متوفای 694 هجری، 
حافظ ابن َحَجر َعْسَقالنی متوفای 852 هجری، حافظ شهاب الدین ابن َحَجر َهیْتَمی متوفای 
974 هجری، حافظ ابوعبداهلل َزْرقانی مالکی متوفای 1122 هجری، ابوالِعْرفان َصبّان متوفای 

1206 هجری، بدخشانی ـ صاحب ِمْفتاح النجاه ـ متوفای قرن 13 و عده ای دیگر...)3(.

با توجه به اینکه هر بشر حاالت مختلفی دارد، و در هر ساعت دستخوش تحوالت گوناگون 
دگرگونیها،  همه  آن  وجود  با  زندگانی،  لحظات  تمام  در  بشری  که  نیست  معقول  است، 

-----------------------------------------------
1ـ حافظ ابویَْعلی احمد بن علی بن مُثَنّی بن یحیی تَمیمی َمْوِصلی متوفای 307 هجری.

نموده اند.  توثیق  را  او  نیسابوری  ازدی و حاکم  وی مولف کتاب معروف »مسند« است و حافظ عبدالغنی 
تذکرة   ،55  /8 حبان  ابن  ثقات  به:  بفرمایید  )مراجعه  می گردد«.  منتهی  او  به  ِاسناد،  در  »ُعلُّو  می گوید:  ذهبی 

الحفاظ 2/ 707، ِسیَر اعالم النبالء 14/ 174، الوافی بالوفیات 7/ 241(.

2ـ ابوسعد عبدالملک بن ابی عثمان محمد بن ابراهیم نیسابوری مشهور به َخْرُکوشی متوفای 406 یا 407 
هجری. وی یکی از مفسرین و محدثین و فقهای مشهور عامه است. حاکم نیسابوری درباره ی او می گوید: 
»من کسی را به مانند او ندیدم که جامع علم و زهد و تواضع، و همچنین ارشاد بسوی خدا و پرهیزگاری 
باشد«. خطیب بغدادی نیز از او تجلیل نموده و می گوید: »خرکوشی موثق و پرهیزگار و صالح بود«. ذهبی 
فقیهی  »َخْرُکوشی  نموده است و سبکی می گوید:  یاد  از وی  مقتدا« و »شیخ االسالم«  »امام  با عناوینی چون 
بود زاهد از ائمه ی دین و اعالم مؤمنین«. )الغدیر 1/ 108، تاریخ بغداد10/ 432، سیر اَعالم النبالء 17/ 256، 

معجم البلدان 2/ 360، طبقات سبکی 5/ 222، شذرات الذهب 3/ 184(.

3ـ مصادر این دو روایت »إن اهلل یغضب لغضب فاطمة...« عبارت است از: معجم کبیر طبرانی ج 1/ 108/ ح 
153، 154، ذخائر الُعقبی/ 39، مقتل الحسین )خوارزمی(  401  ح 1001، مستدرک حاکم 3/  182، ج 22/ 
سالم  بن  محمد  بن  عبداهلل  نام  ]ذیل   492  /2 ج  االعتدال  میزان   ،378 ح   /46  /2 ج  مَطیْن  السِّ فَرائد   ،52/1
202، َمجمع  اللَُّدنِیَّه 3/  )که َذَهبی خود بنحوی در همان موضع، وی را توثیق نموده است[، شرح المواهب 
الّزوائد9/ 203، اُُسد الغابه 5/ 522، تهذیب التهذیب 12/ 443، االصابه 4/ 378، الصواعق المحرقه / 266، کنز 

العمال ج 13/ 674/ ح 37725، ِاْسعاف الراغبین/171، ینابیع الموده / 173، 174، 198....
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همیشه و همه جا مورد توجه خدا بوده، و رضایتش رضای خدا، غضبش خشم خدا، مسرتش 
خشنودی خدا، محبتش حب خدا، و دشمنی با او دشمنی با خدا باشد، و بر هر کسی به چشم 
حقارت نگاه کند خدا نیز با نظر حقارت بر او بنگرد، مگر اینکه صاحب مقام والیت مطلقه 
بوده باشد؛ و به اعتبار همان مقام که عینااً پیامبراکرم و امیرالمؤمنین نیز دارا هستند، تنها این 

موضوع امکان پذیر می باشد.

و با عدم توجه به شئون والیت است که حضرات عامه می گویند پیامبر اکرم نیز همانند 
سایر مردم دشنام و ناسزا می گوید خشمناک می شود... و باالخره سخن را تا بجایی می رسانند 

که در بستر مرگ خطاب به آن حضرت می گویند:

»َإنَّ الرَُّجَل لََیْهُجُر...«؛ )1(
»این مرد هذیان می گوید...«.

فاطمه سالم اهلل علیها وجود مقدسی است که پیامبر اکرم6 یک عمر او را به تمام امتش 
معرفی کرده، و مقامات معنویش را بیان فرموده است.

چنانکه گفته شد کامالاً روشن و مبرهن است آن بشری که محبتش محبت خدا، اطاعتش 
اطاعت خدا، رضایتش رضایت خدا، مخالفتش مخالفت خدا، سخطش سخط خدا، غضبش 
در  و  باشد،  مطلقه  والیت  شامخ  مقام  صاحب  باید  که  است  این  الزمه اش  خداست،  غضب 
نیاورد و محبتش را در دل نداشته باشد کافر است،  ایمان  نتیجه، هر کس به صاحب والیت 
و این مطلبی است که علمای عامه نیز به آن ایمان و اعتقاد دارند که در اینجا نقل بعضی از 

عبارات آنان مفید و ضروری است:

صفحه  دوم  جلد  در  االنف  الروض  کتاب  در  هجری  سال581  متوفای  ُسَهیْلی  ابوالقاسم 
196 می فرماید:

-----------------------------------------------
جسارت  که  عبارت  این  مصادر  به  فاطمه3[  حضرت  بودن  ]محدث  نهم  موضوع  قسمت  در  پیشتر  1ـ 

شیطانی عمر بن خطاب به پیامبر اکرم6 است اشاره نمودیم.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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فاِطَمَة  ِإنَّ  َو  تَْوبٍَة،  نَْفَسُه فی  َرَبَط  َعْبِداُلْنِذِر)1(  ْبَن  ِرفاَعَة  ُلبابََة  أبا  »إنَّ 

أَراَدْت َحلَُّه ِحنَي نََزَلْت تَْوبَُتُه. َفقاَل أبوُلبابََة: َقْد أَْقَسْمُت أْن ل َیِلَّنی ِإل 

َرُسولُ اهلل6، َفقاَل َرُسولُ اهلل6: إنَّ فاِطَمَة ُمْضَغٌة مِّنی، َفَصلَّی 

 َعلَْیِه َو َعلی فاِطَمَة، َفهذا َحِديٌث َيُدلُّ َعلی أنَّ َمْن َسبَّها َفَقْد َكَفَر، 
ُ
اهلل

َو َمْن َصّلی َعلَیها َفَقْد َصّلی َعلی أَبِیها«.

کرد،  توبه  بود  شده  مرتکب  که  گناهی  از  ِرفاَعه  که  »هنگامی 

خودش را به چوب توبه محکم ببست و سوگند خورد هرگز آن 

بند را نگشاید مگر اینکه محمد بن عبداهلل به دست خود آنرا باز 

فرماید، و این را نشان قبول شدن توبه ی خود قرار داده بود، تا اینکه 

آیه ی قبول شدن توبه ی او از جانب پروردگار نازل شد)2( و در آن 

هنگام حضرت فاطمه اراده فرمود آن بندها را بگشاید، ولی ابولبابه 

گفت: کسی جز پیامبر اکرم نباید مرا از بند رها نماید، زیرا من به 

این امر سوگند یاد کرده ام، و چون این سخن به گوش پیامبر اکرم 

رسید، حضرت فرمود: همانا، فاطمه پاره ی تن من است.

-----------------------------------------------
1ـ ابولبابَة بن عبدالُمنِْذر انصاری از صحابه ی معروف پیامبر اکرم6 است و در نامش اختالف می باشد. 
بعضی اسم او را »بَشیر« و بعضی »رفاعه« و بعضی »مروان« ذکر نموده اند. براساس برخی از روایات، در روز 
فتح مکه رایت بنی عمرو بن عوف به دست او بوده است. در خصوص تاریخ وفات وی نیز اختالف است، 
عده ای آن را زمان خالفت عثمان و گروهی در زمان خالفت امیرالمؤمنین نقل کرده اند؛ حتی عده ای گفته اند 
که وی پس از سال 50 هجری وفات یافته است. )رجوع بفرمایید به: االصابَه 4/ 168، االستیعاب 4/ 303، اُُسد 

الغابه 5/ 284، طبقات خلیفة بن خیاط / 152، تاریخ خلیفة بن خیاط /60(.

2ـ منظور آیه ی »َو َءاَخُروَن اْعرتََُفوْا ِبُذُنوبهِِْم َخَلُطوْا َعَمًل َصاحِلًا َو َءاَخَر َسیًِّا َعسَی اهلل َأن يَُتوَب َعلَیهِْْم ِإنَّ اهلل َغُفوٌر 
رَِّحیٌم« )سوره ی التوبه: 102( می باشد.
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نتیجه  چنین  حدیث  راوی  )سپس  فاطمه.  و  پیامبر  بر  خدا  درود 
را  فاطمه  اینکه هر کس  بر  دارد  این حدیث داللت  می گیرد که( 
برابر  فرستد،  صلوات  او  بر  کس  هر  و  می شود،  کافر  دهد  دشنام 

است با صلوات بر پدرش رسول خدا«.

در کیفیت صلوات و سالم بر او و زیارتش اخباری از پیامبراکرم نقل شده است که همه 
نشانگر این است که حضرت زهرا3 ـ همانند رسول خدا ـ در این مطلب کامالاً استقالل 
داشته و صلوات و زیاراتی مخصوص به خود دارد. این روایت را ابن حجر نیز در شرح کتاب 
جامع صغیر نقل کرده است، و جالبتر اینکه زین الدین مناوی ـ صاحب کتاب ُکنُوزالدقائق ـ 

ضمن بیان این حدیث می گوید:
»ابوالقاسم ُسَهیلی با حدیث شریف ]فاِطَمُة َبْضَعٌة مِّنی...[ استدالل 
این  می کند که هر کس فاطمه را دشنام دهد کافر است )چون 
عمل مُْشعر بر بغض او نسبت به آن حضرت است و خدا چنین 
بدارد  دشمن  خدا  که  را  کسی  هر  و  می دارد  دشمن  را  کسی 
که:  می گیرد  نتیجه  حدیث  همین  از  سهیلی  است(،  کافر  یقینااً 

فاطمه3 از شیخین ]یعنی ابوبکر و عمر[ نیز افضل است«. )1(
-----------------------------------------------

1ـ اصل عبارت مناوی چنین است: »استدّل به السهیلی علی أّن من سبّها کفر لنّه یغضبه، و أنّها أفضل من 
الشیخین«. )فیض الَقدیر 4/ 421(.

زرقانی نیز پس از نقل حدیث ]فاطمة بضعة منی...[ می گوید: »استدلَّ به السهیلُی َعلی أّن َمن َسبَّها َکَفر. و توجیُهه 
َی بیَن غضِبها و غضِبه و َمن أَْغَضبَُه َکَفر«. )شرح المواهب اللَُّدنّیّه 3/ 205(. ن َسبَّها، َو قَْد ُسوِّ أَنّها تَْغضب ِممَّ

یعنی: »سهیلی با این حدیث استدالل کرده هر کسی که به فاطمه دشنام دهد کافر است. و دلیل او این است 
که فاطمه از کسی که به او دشنام دهد به خشم و غضب می آید، و پیامبر نیز خشم و غضب فاطمه را برابر با 

خشم و غضب خویش دانسته است و هر کس که پیامبر را خشمگین نماید کافر است«.
سؤالی که در اینجا باید مطرح گردد این است که با توجه به این فتوای علمای عامه در خصوص کفر دشنام 
دهندگان به زهرا3، حکم صحابه و تابعینی که به فاطمه3 ]و یا علی7[ دشنام داده اند چیست؟ دشنام 
دهندگانی که در راس آنان نخستین خلیفه )ابوبکر( قرار دارد. )روایت دشنام ابوبکر به حضرت فاطمه3 را 

می توانید در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید 16/ 215 ط جدید ]ج4/ 80 ط قدیم[ بخوانید(.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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شریف َسْمُهودی )1( که یکی از بزرگان عامه است در ادامه ی تشریح این حدیث می فرماید:

»َو َمْعُلوٌم َأنَّ أَولَدها َبْضَعًة مِْنها َفَیُكوُنوَن بِواِسَطِتها َبْضَعٌة مِْنُه، َو ِمْن 
ِحْجِرها،  ُوِضَعْت فی  مِْنُه  َبْضَعًة  َأنَّ  النَّْوم  ِفی  ُامُّ اْلَفْضِل)2(  َرَأْت  لَّا  َثمَّ 
أَوََّلا َرُسولُ اهلل6 بَِأْن تَِلَد فاِطَمُة ُغلماً َفُیوَضُع فی ِحْجِرها، َفُكلُّ 
َدِت  تََعدَّ ِإن  َو  اْلَبْضَعِة،  تِْلَك  ِمْن  َبْضَعٌة  ُذرِّيَِّتها،  ِمْن  الَن  ُيشاَهُد  ِمْن 
اْلَوسائُِط، َو َمْن تَأمَّل ذِلَك اْنَبَعَث ِمْن َقْلِبِه داِعی الْجلِل لَُْم، َو ْتْنََّب 

ُبْغَضُهم َعلی أّى حاٍل كاُنوا َعلَْیه«.)3( 

است،  پیامبر  تن  پاره ی  فاطمه  تنها  نه  که  است  روشن  کامالاً  »و 
بلکه اوالد او چون بضعه ی فاطمه اند، آنان نیز به واسطه ی زهرا 
وقتی  که  روست  همین  از  می شوند.  محسوب  پیامبر  تن  پاره ی 
وی  دامان  در  پیامبر  تن  از  پاره ای  که  دید  خواب  در  ام الفضل 
که  نمودند  تعبیر  اینطور  را  وی  خواب  خدا  رسول  است  افتاده 
فاطمه فرزندی خواهد آورد که در دامان ام الفضل قرار خواهد 

-----------------------------------------------
متوفای 911  َسْمُهودی  بن عیسی حسنی شافعی  بن علی  بن احمد  بن عبداهلل  ابوالحسن علی  نورالدین  1ـ 

هجری.
وی از علماء و فقهای عصر خویش بوده و در مدینه به تدریس و تألیف اشتغال داشته است. سبکی از او با 
عنوان »اماِم مقتدا« یاد نموده و در کتاب خویش به ستایش و تجلیل از او پرداخته است. ابن عیدروس در »النور 
السافر« و شْوکانی در »النّور الطالع« به ذکر شیوخ وی پرداخته اند و َشْعرانی نیز در طبقات خویش او را مورد 

ستایش قرار داده است. )الغدیر 1/ 133، طبقات شعرانی / 61، َشَذرات الذهب 8/ 50، االعالم 4/ 307(.

2ـ لُبابَه بنت حارث بن حزن بن بجیر بن ُهَزم، امّ فَْضل هاللیه.
میمونه  خواهر  او  می باشد.  اکرم6(  پیامبر  )عموی  عبدالمطلب  بن  عباس  همسر  و  است  صحابیّه  وی 
)همسر پیامبر6( است و در بسیاری از کتب عامهـ   پس از حضرت خدیجهـ  از او بعنوان اولین زن مسلمان 
یاد شده است. امّ الَفضل در زمان حکومت عثمان در گذشته است. )برای اطالع بیشتر از زندگانی وی مراجعه 
بفرمایید به: تهذیب الکمال 35/ 297، تهذیب التهذیب 12/ 449، سیر اعالم النبالء 2/ 314، االستیعاب 4/ 504، 

االصابه 4/ 483(.

3ـ فیض الَقدیر 4/ 421.
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مشاهده  زهرا  حضرت  ذریه ی  کجا  هر  در  نیز  اکنون  گرفت.)1( 
بسیار  اگر چه شمار واسطه ها  پاره ی تن رسول خداست،  شود، 
زیاد شده است؛ لذا هر کس این موضوع را بدقت بررسی کند، 
در قلب خویش نسبت به آل محمد احساس محبت می نماید، و 

از دشمنی نسبت به آنان در هر حال دوری می جوید«.
ابن َحَجر می گوید:

يِه، َفُكلُّ َمْن َوَقَع مِْنُه فی  »َو ِفیِه َتِْريُم أَذى َمْن يَتَأَذَّى الُْْصَطفی بِتَأَذِّ
َحِق فاِطَمَة شی ٌء َفتَأَذَّْت بِِه، َفالنَِّبیُّ يَتَأَّذى بِِه ِبَشهاَدِة هَذا اْلََبِ، َو ل َشیْ ٌء 
أَْعَظُم ِمْن ِإْدخاِل الذى َعلَْیها ِمْن ِقَبِل ُوْلِدها، َو ِلذا ُعِرَف بِاْلْستِْقراِء 

ْنیا و َلَعذاُب الِخَرة َأَشّدُ«.)2( ُمعاَلَُة َمْن تَعاطی ذِلَك بِاْلُعُقوبَِة ِفی الدُّ
»آزار و اذیت فاطمه حرام است، زیرا هر چیزی که او را آزرده 
را  خدا  رسول  آنچه  و  می نماید،  دل آزرده  را  کند،پیامبر  خاطر 
بیازارد، در حقیقت خدا را اذیت کرده است... )ابن حجر در پایان 
گوشزد  ما  به  گذشته  تاریخ  آنچه  می گیرد(:  نتیجه  چنین  سخن 
می کند این است که جزای آن کس که زهرا را بیازارد، گرفتاری 

در دنیاست، و البته عذاب او در آخرت شدیدتر خواهد بود«.
-----------------------------------------------

1ـ خوابی که سمهودی از آن سخن می گوید اشاره به روایتی است که با عبارت مختلف نقل گردیده و متن 
یکی از آنها چنین است:

»عن ِسماک بن َحْرب أّن امّ الَفضل قالت: یا رسول اهلل، رأیت أنَّ ُعضوا ِمن اعضائک فی بیتی. قال: تَِلُد فاطمُة 
غالمااً و تُْرِضِعینَُه بِلَبَِن قُثََم، فََولََدْت ُحَسیْنا...«.

دیدم  خواب  در  من  خدا،  رسول  ای  کرد:  عرض  اکرم  پیامبر  به  ام الفضل  می گوید:  حرب  بن  »ِسماک 
از شیر  تو  بدنیا خواهد آورد و  پیامبر فرمودند: فاطمه پسری  تو در خانه ی من است.  از اعضای  که عضوی 

)فرزندت( قُثَم به او شیر خواهی داد. سپس فاطمه حسین را به دنیا آورد...«.
حدیث فوق در االصابه 4/ 484 به نقل از ابن سعد روایت شده است. احمد بن حنبل نیز در مسند خود 6/ 339 
این روایت را نقل کرده است با این تفاوت که در آنجا می گوید: »فََولََدْت ُحَسیْنا«، یعنی فاطمه حسن را بدنیا 

آورد(.

2ـ فیض القدیر 4/ 421.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:
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ناسزا گفتن به حضرت صدیقهسالم اهلل علیها برابر است با دشنام به پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین 
با دشنام به حق تبارک و تعالی، چنان که رسول خدا درباره ی علی  و در نتیجه مساوی است 

می فرماید:
»َل تَُسبُّوا َعلِّیا، َمْن َسبَّ َعلِّیاً َفَقْد َسبَّن ، َو َمْن َسبَِّن َفَقْد َسبَّ اهلل.«)1(

-----------------------------------------------
1ـ یا »من سّب علیااً فقد سبنی، و من سبّنی فقد سب اهلل تعالی«. )مستدرک حاکم 3/ 121، فردوس االخبار 
منتخب   ،105 ْمطین/  السِّ ُدَرِر  نظم   ،122 النَِّضَره3/  الریاض   ،82 خوارزمی/81،  مناقب   ،6099 ح   /189 ج4/ 
 ،226 حابَه/  السَّ در   ،394 َمغاِزلی/  ابن  مناقب  االبصار/101،  نور   ،205 الموده/247،  ینابیع   ،30  /5 َکنْزالعمال 

َکنْزالعمال 11/ 602/ ح 32903(.
ابن عساکر این روایت را بدینگونه نقل کرده است: »من سب علیا فقد سبنی، و من سبنی فقد سب اهلل، و من 

سب اهلل فقد عذبه اهلل«. )مختصر تاریخ دمشق 7/ 118(.

در ارتباط با این موضوع نظر خوانندگان را به روایت ذیل جلب می کنیم:
»مر ابن عباس ـ بعد ما حجب بصره ـ بمجلس من مجالس قریش و هم یسبون علیا7. فقال لقائده: ما سمعت 
هوالء یقولون؟ قال: سبو علیّا7. قال: فردنی الیهم. فرده، فقال: ایکم الساب اهلل عز و جل؟ قالوا: سبحان اهلل من 
سب اهلل فقد اشرک. قال: فایکم الساب رسول اهلل عز و جل؟ قالوا: سبحان اهلل من سب رسول اهلل فقد کفر. قال: 
فایکم الساب علی بن ابی طالب؟ قالوا: اما هذا فقد کان. قال: فانا اشهد باهلل انی سمعت النبی6 یقول: من 
سب علیّا فقد سبنی و من سبنی فقد سب اهلل عز و جل، و من سب اهلل اکبه اهلل علی منخریه فی النار...«. )الّریاض 
النَّضره3/ 122، 123، فرائد السمطین ج 1/ 302/ ح241، الُفُصول الُمهّمه )ابن صبّاغ( /120، 121، الغدیر299/2(.

نابینا گردیده بودـ روزی از کنار جمعی از قریش که در حال دشنام دادن  ایامی که  یعنی »ابن عباس ـ در 
گفت:  می کرد  راهنمایی اش  و(  بود  گرفته  را  او  )دست  که  کسی  به  عباس  ابن  گذشت.  بودند  علی7  به 
ببر.  اینها چه می گفتند؟ راهنما گفت: داشتند به علی دشنام می دادند. ابن عباس گفت: مرا نزد آنان  شنیدی 
راهنما، ابن عباس را بازگرداند و نزد آنان برد. ابن عباس به آن جمع گفت: کدامیک از شما به خداوند دشنام 
می دهید؟ گفتند: سبحان اهلل هر کس که به خدا دشنام دهد مشرک است. گفت: کدامیک از شما به رسول 
ابن عباس گفت: کدامیک  به رسول خدا دشنام دهد کافر است.  خدا دشنام می دهید؟ گفتند: هر کس که 
از شما به علی بن ابی طالب دشنام می دادید؟ گفتند: آری ما به علی دشنام می دادیم. ابن عباس گفت: خدا را 
شاهد می گیرم از پیامبر شنیدم که فرمود: هر کس که به علی دشنام دهد به من دشنام داده است، و هر کس 
که به من دشنام دهد به خدای عزوجل دشنام داده است، و هر کس که به خدا دشنام دهد خداوند او را با سر 

)بینی( روانه ی جهنم خواهد نمود«.
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نقل  می دهند  دشنام  امیرالمؤمنین7  به  که  کسانی  درباره ی  زیادی  حکایات  و  روایات  عامه  علمای  1ـ 

کرده اند که بعضی از آنها را ذیالاً می خوانید:
فإنّه کان ممسوسااً  یا »ال تسبّوا علیااً  بذات اهلل«؛  فإنّه ممسوس  پیامبر اکرم6 می فرمایند: »ال تسبّوا علیااً 
فی ذات اهلل عزوجل«. )معجم کبیر طبرانی ج 19/ 148/ ح 324، حلیة االولیاء 1/ 68، َمجمع الَزوائد 9/ 130، 

ْمَطیْن ج 1/ 165/ ح 127(. فرائد السِّ

پیامبر6 در روایت دیگری می فرماید: »من سّب علیااً فقد سبّنی، و من سبنی فقد سّب اهلل، و من سّب اهلل 
ادخله اهلل نار جهنم و له عذاب عظیم«. )فردوس االخبار ج 4/ 189/ ح 6099(.

سبنی«.  فقد  علیااً  سب  من  یقول:  رسول اهلل6  »سمعت  می گوید:  بََجلی  جدلی  ابوعبداهلل  به  امّ َسلََمه 
الریاض   ،121/3 التقدم: مصر/24[، مستدرک حاکم  امیرالمؤمنین/99 ]ط  323/6، خصائص  )مسند احمد 
تلخیص  ـ  ص634  ـ  الراشدین  الخلفاء  عهد  ـ  ذهبی  االسالم  تاریخ  العقبی/65،  ذخائر  النضره123/3، 

المستدرک 121/3، البدایة و النهایه 7/ 391، مجمع الّزوائد 6/ 426(.

اً لنا قدم من الکوفه، فقال:  احمد بن َحنْبَل می گوید: ابوُدجانه گفت: »التسبوا علیا و ال اهل هذا البیت، اّن جارا
الم تروا هذا الفاسق بن الفاسق ان اهلل قتله ]یعنی الحسین[، فرماه اهلل بکوکبین فی عینیه و طمس اهلل بصره«. 

)الَصواِعق الُمحِرقه / 266، 297(.
یعنی: »به علی و اهل این بیت دشنام ندهید، یکی از همسایگان ما از کوفه آمد و گفت: آیا ندیدید که خدا 
این فاسق فرزند فاسق را کشت ]منظورش حسین بن علی بود[. خداوند در چشمان او دو نقطه ی سفید پدید 

آورد و او را نابینا نمود«.

سته  صحاح  تمامی  در  )که  واسطی  بشیر  بن  هشم  که  می کند  نقل  خویش  سند  به  نیز  شافعی  َمغاِزلی  ابن 
روایاتش موجود است( گفته است:

»أدرکت خطباء اهل الشام بواسط فی زمن بنی امیه کان اذا مات لهم میت قام خطیبهم فحمد اهلل و اثنی علیه 
و ذکر علیاا7ً فسبه، فجاء ثور فوضع قرنیه فی ثدییه و الزقه بالحائط فعصره حتی قتله، ثم رجع یشق الناس 

اً و ال یؤذیه«. )مناقب ابن مغازلی /391(. یمینااً و شماالاً الیهیج احدا
»--

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:

به او دشنام دهد در حقیقت مرا  »به علی دشنام ندهید، هر کس 
خدا  به  همانا  دهد،  دشنام  من  به  کس  هر  و  است؛  گفته  ناسزا 

بدزبانی کرده است«. )1(
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َفَقْد  َأْغَضبَنی  َمْن  َو  َأْغَضبَنی،  َفَقْد  َعلِّیاً  َأْغَضَب  َمْن  َعلِّیا،  ُتْبِغُضوا  »َل 
َأْغَضَب اهللَ«.)1(

به خشم آورد همانا  را  او  نکنید(؛ که هر کس  »)با علی دشمنی 
مرا غضبناک کرده است و هر کس مرا خشمگین کند در حقیقت 

خدا را به خشم آورده است«.

»َو َمْن َأَحبَُّه َفَقْد َأَحبَِّن، َو َمْن َأَحبَِّن َفَقْد َأَحبَّ اهلل )2( ...«. )3(
-----------------------------------------------

--«
شد؛  فوت  واسط  اهل  از  فردی  یکبار  دیدم.  واسط  در  را  شام  اهل  خطبای  بنی امیه  زمان  در  »من  یعنی: 
سخنرانشان برخاست و پس از حمد و ثنای خدا از علی یاد نمود و به او دشنام داد. )پس از دشنام خطیب( 
گاوی آمد و دو شاخ خود را بر سینه های وی گذارد و او را به دیوار چسباند و آنقدر شاخ خود را در سینه ی 

سخنران فشرد تا وی را کشت...«.
حکایات دیگری نیز در این خصوص نقل شده است که از جمله ی آنها چند حکایتی می باشد که در کتاب 

فرائد السمطین 1/ 304ـ  306 درج است.

1ـ  و یا: »من اغضب علیااً فقد أغضبنی و من أغضبنی فقد أغضب اهلل«. )االخبار الُمَوفَِّقیّات/ 312، ذخائرالُعقبی/65، 
الّریاض النَِّضَره 3/ 122، مجمع الّزوائد 9/ 109، َکنْز الُعّمال 11/ 610/ ح 32953، منتخب َکنْز الُعّمال 6/ 154، 

ه /91، 282، مناقب ابن مغازلی /230(. یَنابیع الَمَودَّ

صحابی معروف ابوسعید ُخدری می گوید: »إنا کنّا النعرف المنافقین ـ نحن معاشر النصار ـ  إالّ ببغضهم علی 
ْمَطیْن 1/ 366(. بن ابی طالب«. )فَرائد السِّ

یعنی »ما )انصار(، منافقین را فقط از کینه و بغضشان نسبت به علی بن ابی طالب می شناختیم«.

2ـ االخبار الموفّقیات/ 312، الَصواِعق المحرقه/190.

3ـ در برخی از روایات متن کامل این حدیث چنین است: »من أحبه فقد أحبنی و من أحبّنی فقد احب اهلل، 
و من ابغضه فقد أبغضنی و من أبغضنی فقد أبغض اهلل«. مراجعه بفرمایید به: معجم کبیر طبرانی ج319/1/ح 
947، ج 23/ 380/ ح 901، مجمع الزوائد 9/ 108، 109، مستدرک حاکم 130/3، منتخب کنز العمال32/5، 
الریاض  ذخائرالعقبی/65،  َمغاِزلی/230،  ابن  مناقب  کنزالُعّمال610/11/ح32953،  بغداد32/13،  تاریخ 

ه/ 91، 237، 282. حابه/212، یَنابیع الَمَودَّ النَِّضَره 3/ 122، دّر السَّ
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1ـ مفهوم این احادیث با الفاظ دیگر هم وارد شده است، نظیر:

)1( ـ »من احب علیااً فقد أحبنی، و من أبغض علیااً فقد أبغضنی، و من آذی علیا فقد آذانی، و من آذانی فقد 
آذی اهلل«. )الَصواِعق الُمحرقه / 263(.

فقد  ابغضه  من  و  احبنی،  فقد  احبه  من  منافق،  اال  الیبغضه  و  مؤمن،  اال  الیحبه  علیااً[  ]یعنی  فانه   ...« ـ   )2(
ابغضنی، و من ابغضنی عذبه اهلل عز و جل«. )مختصر تاریخ دمشق 17/ 369(.

)3(ـ در روایتی پیامبر به علی7 می فرماید: »أنت سید فی الدنیا سید فی االخرة، من احبک فقد احبنی، و 
حبیبک حبیب اهلل، و من ابغضک قد ابغضنی و بغیضک بغیض اهلل، و الویل لمن ابغضک من بعدی«. )مختصر 

تاریخ دمشق 17/ 373، البدایة و النهایه 7/ 391، 392(.

)4( ـ پیامبر در روایت دیگری به امیرالمؤمنین می فرماید: »... اال من أحبک فقد أحبنی، و من أحبنی فقد 
أحب اهلل، و من أحب اهلل أدخله الجنة، و من ابغضک فقد أبغضنی، و من أبغضنی أبغضه اهلل، و من أبغضه اهلل 

أدخله النار«. )مختصر تاریخ دمشق 17/ 371(.

)5(ـ »من أطاع علیااً فقد أطاعنی، و من عصی علیااً فقد عصانی و من عصانی فقد عصی اهلل، و من احب علیااً 
فقد احبنی و من أحبنّی فقد أحب اهلل، و من أبغض علیا فقد أبغضنی، و من أبغضنی فقد أبغض اهلل، الیحبّک إال 

مومن و الیبغضک إال کافر أو منافق«. )مختصر تاریخ دمشق 17/ 367(.

مبغضک  و  اهلل،  محّب  محبّی  و  محبّی  »محبّک  فرمود:  چنین  علی  به  پیامبر  یکبار  می گوید  سلمان  )6(ـ 
مبغضی و مبغضی مبغض اهلل«. )مختصر تاریخ دمشق 17/ 367(.

)7(ـ پیامبر به علی می فرمایند: »حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اهلل، و عدوک عدّوی و عدّوی عدّو اهلل، و 
الویل لمن أبغضک بعدی«. )مستدرک حاکم 3/ 127، 128(.

موضوع دوازدهم: همانندی والیت پیامبر و زهرا و ائمه:

مهر  من  به  حقیقت  در  باشد،  داشته  دوست  را  علی  کس  »هر 
همانا  باشد،  داشته  دل  در  مرا  محبت  کس  هر  و  است؛  ورزیده 

خدا را دوست داشته است«.)1(
با همین مضامین در  این فرمایشات پیامبر اکرم در منقبت حضرت زهراسالم اهلل علیها، عینااً 
کتب معتبر شیعه و سنی نقل شده است که نشان می دهد آن حضرت در جمیع احکام و شئون 
والیت با رسول خدا و امیرالمؤمنین شریک است، لذا علماء چنین فتوی می دهند که هر کس 
به پیامبر اکرم، یا امیرالمؤمنین، یا فاطمه ی زهرا دشنام دهد واجب القتل می شود، و دانشمندان 

عامه می فرمایند: هم کافر است و هم واجب القتل.
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دور  زهراسالم اهلل علیها  فاطمه ی  لطف  نظر  از  را  ما  آل محمد،  و  محمد  حق  به  پروردگارا، 
مکن، و پرتو والیت او را در قلب ما جایگزین فرما، و با اعتقاد به این مقام والیت عمر ما را 

بپایان برسان.
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موضوع سیزدهم:
 مقام زهرا3 در بهشت با مقام پیامبر و علی و حسنین: یکسان است

منقبت دیگر، اشتراک فاطمه ی زهراسالم اهلل علیها با پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و حسنین: 
است در مقامات و درجاتی که مخصوص و منحصر می باشد به پنج تن آل عبا. با دقت در این 
دسته روایات کامال روشن می شود که آنان را مقام و مرکزیت خاصی است، و هرگز هیچ 

بشری را به آن درجات واال راه نیست.

زید بن اَْرقَم از پیامبر اکرم روایت می کند که آن حضرت خطاب به امیرالمومنین فرمود:

َو  َأِخي  َفاِطَمَة3)أَْنَت  اْبَنِت  َمَع  اْلَنَِّة  ِف  َقْصِري  ِف  َمِعي  »أَْنَت 
مُّتََقبِِلنَي«)2(«.)3( ُسُرٍر  َعلیَ  »إْخَوانًا  َتل  ُثمَّ  َرِفیِقي()1(، 

من  همنشین  من  قصر  در  بهشت  در  فاطمه  دخترم  و  تو  علی  »یا 
هستید. سپس پیامبر اکرم این آیه را تالوت فرمود: )برادرانه بر 

تخت های بهشتی روبروی هم می نشینید(«.

این روایت را محب الدین طبری در کتاب الریاض النَِّضَره، ابن َمغاِزلی در مناقب، حموینی در 
فراِئد، ابن باَکثیر)4( در وسیلة  المآل، و عاصمی در َزیْن الَفتی، احمد بن حنبل در مناقب نقل کرده اند.

-----------------------------------------------
1ـ  در بعضی از روایات عبارت داخل پرانتز نیز درج است.

2ـ سوره ی الِحْجر: 47.

3ـ معجم کبیر َطبَرانی ج 221/5/ح 5146، الّریاض النَِّضَره ج 182/3 ]به نقل از کتاب المناقب تألیف احمد 
بن َحنْبل[. در الغدیر ج 104/10 نیز به این روایت اشاره شده است.

ـ    احمد بن فضل بن محمد با َکثیر مکی شافعی متوفای 1047 هجری. وی از ادبا و شعرای مکه بوده و کتاب  4
»وسیلة المآل فی عّد مناقب الل« را در سال 1027 در مّکه تدوین نموده است. )ایضاح الَمْکنون 1/ 405، هدیه 

العارفین 1/ 159، االعالم 1/ 195، معجم المؤلفین 1/ 228(.
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حدیث دیگری امیرالمومنین7 مرفوعااً از پیامبر اکرم6 نقل کرده اند که رسول اکرم فرمود:
»ِف اْلَنَِّة َدَرَجًة ُتْدَعی »اْلَوِسیَلَة«. َفإذا َسأْلُتُم اهلل َفَسُلوَها ِلَي الَوِسیَلة، 
َقاُلوا: يا َرُسوَل اهلل، َمْن َيْسُكُن َمَعَك فیها؟ َقاَل: َعِلٌی و َفاِطَمُة َو َبْعُلَها 

َو احْلََسُن َو احْلَُسنْيُ «. )1(
»در بهشت درجه ای است به نام »الوسیله«، هرگاه بخواهید در هنگام 
دعا چیزی برای من از خدا بطلبید، مقام »وسیله« را مسئلت نمایید، 
گفتند: یا رسول اهلل چه کسانی در این درجه ی مخصوص با شما 

همنشین هستند؟ فرمود: علی، فاطمه، حسن و حسین«.

 این حدیث از دانشمندان عامه نیز در کتب خود ذکر نموده اند، از جمله سیوطی در کتاب 
جامع الکبیر از حافظ ابن مردویه نقل کرده است.

ما شیعیان نیز در زیارت پیامبر اکرم6 چنین عرض می کنیم:
َرَجَة الرَِّفیَعَة، َو آتِِه اْلَوِسیَلَة ِمَن اْلَنَِّة «.)2( »اللَُّهمَّ َأْعِطِه الدَّ

چنانکه گفته شد درجة الوسیله ـ که واالترین درجات بهشتی است ـ مخصوص و منحصر 
است به پنج تن، و هرگز بشری را به آن رتبه ی اعلی راه نیست. درجة الوسیله برتر از درجات 

جمیع انبیاء، اوصیاء، اولیاء، و علماء و مخلصین است.)3(
-----------------------------------------------

1ـ مقتل الحسین)خوارزمی(67/1، 68، منتخب َکنزالُعّمال 94/5، مناقب ابن مغازلی/247، کنزل العمال103/12 
/ ح 34195، ج 639/13 ، 640 / ح 37616.

2ـ  این عبارت در زیارت پیامبر با الفاظ دیگری هم آمده است نظیر: »اللهم اعطه الدرجة العلیا و آته الوسیلة 
الشریفة«. )بحاراالنوار 97/ 169(.

)کامل  االخرون«.  و  االولّون  به  یغبطه  محمودا  مقاما  ابعثه  و  الجنة  من  الوسیلة  و  الدرجة  اعطه  و  »اللهم  یا  و 
الزیارات / 16(.

در اعمال روزعرفه نیز صلواتی بر پیامبر و اهل بیت: نقل است که عبارات فوق به این صورت در آن آمده 
فعة و الدرجة الکبیرة«. )متن کامل این صلوات  است »اللهم اعط محمدا و آله الوسیلة و الفضیلة و الشرف و الرِّ

را در مفاتیح الجنان می توانید ببینید(.

یا  قیل:  الجنة.  من  الوسیلة  الدرجه  لی  اهلل  اسالوا  »و  فرمود:  اکرم6  پیامبر  که  است  آمده  روایتی  در  3ـ 
انا«.  اکون  ان  ارجو  نبی  اال  الّجنة الینالها  اعلی درجه من  قال: هی  الّجنة؟  الوسیله من  الدرجة  ما  و  رسول اهلل، 

)بحاراالنوار 91/ 65(.
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امیرالمؤمنین چنین روایت می کند که پیامبر اکرم فرمود:

»أَنَا َو فاِطَمُة َو َعِلٌی َواحْلََسْن َو احْلَُسنْيُ فی َمكاٍن واِحٍد َيْوَم اْلِقیاَمِة«.
»روز قیامت من و فاطمه و علی و حسن و حسین دارای مقام و 

منزلت واحدی هستیم«.

ذر،  عالم  در  نور،  عالم  در  است.  یکی  منزلتشان  و  مقام  خلقت  عوالم  تمام  در  اینان  آری 
درعالم اظله، در محشر، در عوالم سفلی و ُعلْوی، ِملْکی و َملکوتی، در غیب و شهود، خالصه 
در تمام مسیر آفرینش، از آغاز تا پایان، همه جا با هم، هم ردیف و هم شان و هم مقامند. بعضی 
ازعلمای عامه )سنی( که حدیث مذکور را نقل کرده اند عبارتند از: احمد بن حنبل در مسند، 

حافظ محب الدین طبری در الریاض النضره.

از  عبارت  قائل شده اند  بسیار  اهمیت  به آن  نسبت  نیز  عامه  روایت دیگری که حضرات 
این است:

روزی رسول اکرم وارد خانه علی شد، و امیرالمؤمنین را در حال استراحت مشاهده کرد؛ 
و خطاب به حضرت زهرا چنین فرمود:

َيْوَم  الّناِئَم[  الراقد ]أَِو  َهَذا  َو  احْلَسَننْيِ[  َهَذْيِن ]َيْعِنی  َو  ِإيَّاَك  َو  »ِإنِّي 
اْلِقیَاَمِة ِف َمَكاٍن َواِحد«. )1(

»همانا، من و تو )یا زهرا( و حسن و حسین، و این شخص که در 
خواهیم  جا  یک  در  قیامت همه  روز  )علی(،  است  آرمیده  اینجا 

بود«.
-----------------------------------------------

1ـ  مُسند َطیالسی ص 26/ ح 190، مسند احمد بن َحنْبَل 1/ 101، معجم کبیر طبرانی 3/ 40، 41/ ح 2622، ج 
22/ 405، 406/ ح 1016، 1017، مستدرک حاکم ج 3/ 137، تلخیص المستدرک 3/ 137، الریاض النَِّضَره 
ج 3/ 183، ذخائر العقبی / 25، فرائد السمطین ج 2/ 28/ ح 367، مقتل الحسین خوارزمی/ 75، 103، اسد الغابه 
ج 5/ 269، 523، تاریخ مدینة دمشق )ط دار الفکر( ج 13/ 227، 228، ج 14/ 163، 164، تاریخ مدینة دمشق 
)ترجمة الحسین7(/ 111، تهذیب الکمال 6/ 403، 404، ِسیَر اعالم النُّبالء 3/ 258، مجمع الزوائد 9/ 170، 

ة 194. منتخب کنز العمال 5/ 94، َکنْز العمال ج 12/ 99/ ح 34172، در السحابه /270، یَنابیع الَمَودَّ
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ابن عساکر، محب الدین  ابن حنبل در مسند، حافظ  از: احمد  این حدیث عبارتند  راویان 
طبری، حاکم حسکانی....

ما نیز مدارک  حاکم نیسابوری اسناد این روایت را بررسی و آن را تایید نموده است.)1( 
از  مسلمااً  و  نیست،  آن  صحت  در  تردیدی  کردیم؛  رسیدگی  کامالاً  را  شریف  حدیث  این 

فرمایشات پیامبر اکرم6 می باشد.

عبداهلل بن قیس از رسول خدا6 نقل می کند که فرمود:

َتَْت  ُقبٍَّة  فی  اْلِقیاَمِة  َيْوَم  احْلَُسنْيُ  َو  احْلََسُن  َو  فاِطَمُة  َو  َعِلٌی  و  »أَنَا 
اْلَعْرَش«.)2(

در  قیامت  روز  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  و  من  »جایگاه 
قبه ای است که زیر عرش قرار دارد«.

از این روایت چنین معلوم می شود که واالترین مقامات که »وسیله« نام دارد، در پایتخت 
عظمت حضرت حق تبارک و تعالی است؛ و هرگز کسی را به آنجا راه نیست. آری، پایتخت 
و  جمال  نور  جلوه گاه  و  جالل  و  عظمت  نشانگر  که  آنجا  است،  تن  پنج  جایگاه  فقط  عالم 

جالل کبریایی است.

چنانکه گفته شد، این انوار پنج گانه، در جمیع منازل خلقت در تمام شئون والیت همه جا 
همراه و همگام و همتایند؛ در ابتدا و انتها، در عالم اظله، در عالم ذر، در عالم ارواح و اشباح، 
در دنیا و برزخ، در حشر و نشر، خالصه تا روز قیامت، از یکدیگر جدا نبوده، در کنار هم در 

جمیع مراحل و در تمام ملکات و فضائل بطور یکسان سهیمند.

-----------------------------------------------
1ـ مستدرک حاکم 3/ 137.

2ـ  کنز الُعّمال ج 12/ 100/ ح 34177.
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منقبت چهاردهم، مقام رکوب )سواره بودن( در روز قیامت، در بهشت، و در هنگام سیر در 

مواقف دیگر است که حضرت زهراسالم اهلل علیها با پدر بزرگوارش و امیرالمؤمنین و حسنین 

اشتراک دارد، و هیچ زنی در عالم ـ از اولین و آخرین ـ دارای این مقام نیست. فاطمه3 در 

این رتبه نیز بین بانوان جهان بی همتاست. از میان بانوان، تنها اوست که سواره وارد عرصه ی 

تفاوت  با جمیع صدیقین، علماء، حکما و شهدا  بلکه  زنان دیگر،  با  او  فرق  محشر می شود. 

پیاده و سواره است.

بَُریْده)1( از پیامبر اکرم6 روایت می کند که آن حضرت فرمود:

 ناَقَة صاِل، َفَیْشَرُب ِمْن لَبَِنها ُهَو َو َمْن آَمَن بِِه ِمْن َقْوِمِه. َو 
ُ
»يَْبَعُث اهلل

َفَیْستَِقی  ماِء  ىل َحْوٌض َكما َبنْيَ َعَدٍن َو َعّمان، أْكواُبُه َعَدَد ُنُوِم السَّ
ناَقِتِه. قاَل ُمعاٌذ )2( : يا َرُسولَ اهلل، َو  َعَلی  الْنبِیاء. َو يَْبَعُث اهلل صاحِلاً 

-----------------------------------------------
1ـ بَُریْدة بن حصیب بن عبداهلل بن حارث بن اَْعَرج اَْسلَمی صحابی. بر اساس منابع عامه وی در نخستین سال 
هجری، اسالم آورده و در غزوه ی خیبر شرکت داشته است. بَُریَْدة، والی عمر بن خطاب در نوبه سرغ )که در 
مرز حجاز و شام واقع است( بوده و در سال 62 و یا 63 هجری درگذشته است. )طبقات ابن سعد 14/ 241، 

االستیعاب 1/ 263، ِسیَر اعالم النُّباَلء 2/ 470، تهذیب الکمال 4/ 53(.

2ـ ابوعبدالرحمن مُعاذ بن َجبَل بن عمرو بن اوس انصاری َخْزَرجی متوفای 18 هجری. وی یکی از صحابه ای 
ذکر  حفاظ  درشمار  را  او  عامه  علمای  و  داشته  حضور  دیگر  غزوات  از  بسیاری  و  بدر  غزوه ی  در  که  است 
نموده اند. بنا به نقل ابن اسحاق، پیامبر اکرم 6 در مؤاخاتی که بین صحابه صورت داد معاذ بن جبل را برادر 
جعفر بن ابی طالب قرار داده است. )االستیعاب 3/ 459، اسد الغابه 4/ 376، تهذیب التهذیب 10/ 186، تذکره 

الحفاظ 1/ 19، طبقات الحفاظ / 15(.
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َبنْيِ  ِمْن  بِِه  اهلل  ِنَی  َيُصُّ اْلُباِق،  َعَلی  أَنَا  ل،  قاَل:  الَعْضباِء؟  َعَلی  أْنَت 
الْنبِیاِء، و فاِطَمُة  أْبنَتی َعَلی اْلَعْضباِء...«)1(

»خدای تعالی ناقه حضرت صالح را در روز رستاخیز برمی انگیزد، 
پس حضرت صالح و ایمان آورندگان به او از شیر آن شتر می نوشند 
و سیراب می شوند؛ لیکن مرا حوضی است به پهنای َعَدن تا َعّمان، 
که تعداد جامهای آن به شمار ستارگان آسمانی است، و انبیاء )از 

من( طلب سقایت می نمایند.
خدای  می فرماید(:  چنین  سخن  ادامه ی  در  اکرم6  »پیامبر 
تعالی در روز حشر، صالح را سوار بر ناقه اش برمی انگیزد. مُعاذ از 
پیامبر اکرم پرسید یا رسول اهلل آیا شما نیز سوار بر شتر َعْضباء به 
مرکب  نه،  فرمود:  جواب  در  حضرت  آن  می شوید؟  وارد  محشر 
اختصاصی من براق است، که خدای تعالی مرا در میان انبیاء به این 
مخصوص  مرکب  َعْضباء  و  است،  گردانیده  مخصوص  مرکب 

دخترم فاطمه است«.

نقل  را  آن  نیز  شیعه  علمای  و  آورده  تاریخش  در  عساکر  ابن  حافظ  شد  ذکر  که  را  روایتی 

نموده اند.

َعْضباء نام شتری است که هر وقت علی7 از جانب پیامبر اکرم برای تبلیغ اسالم ماموریت 

داشت بر آن سوار می شد، چنانکه جهت قرائت سوره ی برائت )توبه( در برابر کفار نیز علی بر 

این مرکب مخصوص سوار بود.

-----------------------------------------------
به  بفرمایید  مراجعه  همچنین  ح32340.   /499  /11 ج  العمال  َکنز   ،312  ،311  /3 دمشق  تاریخ  تهذیب  1ـ 

مختصر تاریخ دمشق 5/ 260 و حیاة الحیوان 1/ 166.
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ه َحْضَرمی)1( روایت می کند که حضرت رسول اکرم6 فرمود: َکثیر بن مُرَّ

ِمَن  أْسَتْسقانی  َمِن  َو  بی  آَمَن  َمْن  َو  أَنَا  اْلِقیاَمِة  َيْوَم  مِْنُه  َأْشَرُب  »َحْوضی 

الْنبِیاء. َو ُتْبَعُث ناَقُة ثَُوَد ِلصاِلٍ، َفَیْحتَلُِبها َفَیْشَرُب ِمْن لَبَِنها ُهَو َوالَِّذيَن 
َيْرَكُبها ِمْن ِعْنِد َقْبِه، َحتی تَوافی بِِه اْلََْشَر،...  آمنوا َمَعُه ِمْن َقْوِمِه ُثمَّ 
َفقال ُمعاٌذ: إَذْن تَْرَكُب اْلَعْضباَء يا َرُسولَ اهلل؟ قاَل: ل، تَْرَكُبها اْبنَتی، َو 

أَنَا َعَلی الُباِق، كْخَتَصْصُت بِِه ِمْن ُدوِن الَْنبِیاِء...«.)2(

»در روز قیامت مرا حوضی است که من و هر کس که به من ایمان 

آورده است از آن سیراب می شویم، و از پیامبران نیز آنکه بخواهد 

برانگیخته  صالح  برای  ثمود  ناقه ی  روز  آن  در  می گردد،  سیراب 

می شود، صالح و آنان که از قومش به او ایمان آورده اند از شیر آن 

شتر می نوشند، سپس صالح در کنار قبرش بر آن ناقه سوار می شود 

و به صحنه ی محشر می آید. معاذ عرض کرد: یا رسول اهلل آیا در 

آن هنگام شما هم بر شتر عضباء سوار می شوید؟ فرمود: نه، عضباء 

براق است که در میان  مرکب دخترم فاطمه است، و مرکب من 

انبیاء به آن اختصاص یافته ام«.
-----------------------------------------------
ه َحْضَرمی ُرهاوی شامی حمصی ابوشجره )و یا ابوالقاسم(. 1ـ کثیر بن مُرَّ

وی از طبقه ی تابعین است وـ به گفته ی یزید بن ابی حبیب ـ 70 صحابه ی بدری را درک نموده است. ابن 
سعد و نسائی و عجلی وی را توثیق کرده اند. ابن حبان نیز نام وی را در کتاب ثقات خویش آورده است و 
ابن خراش به صداقت وی اذعان نموده است. )رجوع بفرمایید به: طبقات ابن سعد 448/7، ثقات ابن حبان 
332/5، ثقات عجلی 397، تهذیب الکمال ج 24/ 158، سیر اعالم النبالء 4/ 46، تاریخ االسالم ـ حوادث و 

وفیات 61 الی 80 هجری ـ ص 514(.

 ،312 به: تهذیب تاریخ دمشق 3/  431 ـ 432/ ح 39179. همچنین مراجعه بفرمایید  العمال ج 14/  2ـ کنز 
مختصر تاریخ دمشق 5/ 260.
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ابوهریره می گوید: شنیدم از پیامبر اکرم که فرمود:

ناَقِتِه،  َعلی  صاِلٌ  ُيْبَعُث  َو  وابِّ  الدَّ َعَلی  اْلِقیاَمِة  َيْوَم  الْنبِیاء  »ُتْبَعُث 
ُيْبَعُث  َو  اْلَعْضباِء،  َعَلی  أمامی  فاِطَمُة  ُتْبَعُث  َو  اْلُبِاق،  َعَلی  ُأْبَعُث  َو 
أبی طاِلب َعلی  ْبُن  َو َعِلیُّ  ناَقَتنْيِ،  َعِلٌی  احْلَُسنْيُ  َو  احْلََسُن  ـ  اْبنا فاِطَمَة 

ناَقتی«.)1(
بر  سوار  صالح  و  هستند،  مرکبها  بر  سوار  انبیا  قیامت  روز  »در 

ناقه اش مبعوث می شود، و من نیز بر براق و فاطمه در پیشاپیش من 

بر عضباء و دو فرزند فاطمه، حسن و حسین بر دو ناقه ی دیگر، و 

علی بن ابی طالب بر ناقه ی مخصوص من، همگی سواره مبعوث 

می شویم«.

نه  است  بهشتی  عمومی  مرکبهای  از  ـ  می شود  استفاده  روایات  از  چنانکه  ـ  انبیاء  مرکب 

مبعوث  سواره  قیامت  روز  »در  می فرماید  پیامبر  که  قبلی،  روایت  به  توجه  با  و  اختصاصی؛ 

شدن بهمراه انبیاء، مخصوص امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین سالم اهلل علیهم می باشد« در تمام 

مواقف، آنجا که از مسیر پنج تن سخن رفته است، ردیف و ترتیب حرکت چنین است: فاطمه 

از همه جلوتر، و رسول خدا پشت سر فاطمه، و امیرالمؤمنین بعد از پیامبر اکرم، حسنین پشت 

سر آنان هستند، حتی ورود پنج تن: به بهشت نیز به همین ترتیب است.

در  طبری  محب الدین  از:  عبارتند  کرده اند  نقل  را  ابوهریره  روایت  این  که  دانشمندانی 

، ابن عساکر در  ذخائر العقبی، حاکم در مستدرکـ  که صحت آن را بررسی و تأیید کرده استـ 

تاریخش، و خطیب در تاریخش. سیوطی ضمن نقل این حدیث از ابوالشیخ و حاکم و خطیب و 

-----------------------------------------------
1ـ مستدرک حاکم 3/ 152 )حاکم نیسابوری پس از نقل این حدیث می گوید: »این حدیث بنابر شرط مُسلم 

صحیح است«(، تلخیص المستدرک 3/ 152، مقتل خوارزمی 1/ 55، مجمع الزوائد 10/ 333.
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-----------------------------------------------
1ـ ابوهریره )که نزد عامه از اکابر صحابه است( از پیامبر چنین نقل می کند:

به: فردوس  بفرمایید  الجنة فاطمة، مثلها فی هذه االمة مثل مریم بنت عمران«. مراجعه  »اول شخص یدخل 
618، لسان  69/ ح 83، کنز العمال ج 110/12/ ح 34234، ینابیع الموده/260، میزان االعتدال 2/  االخبار1/ 

المیزان 4/ 16.
در کتاب میزان االعتدال و لسان المیزان این حدیث به نقل از عبدالسالم بن عجالن نقل گردیده است. ابن 
اً تنها گناه وی ـ که موجب طعن او  حبان در کتاب الثقات وی را تعدیل نموده است ]الثقات 7/ 127[. ظاهرا

بوسیله ی ذهبی و امثال ذهبی گردیده ـ نقل همین روایت است.

6 به امیرالمؤمنین7 می فرمایند: »إّن اول من یدخل الجنه: أنا و أنت و  2ـ  در روایتی پیامبر اکرم 
َکنزالُعّمال   ،311 الُمحِرقه /  )الَصواِعق  الحسین. قال علی: فمحبونا؟ قال: من ورائکم«.  فاطمه والحسن و 

98/ ح 34166(. ج 12/ 

ابن عساکر چنین نتیجه می گیرد که این روایت آن احادیثی را که از طریق شیعه درباره ی پیشگام 

بودن فاطمه در هنگام سیر پنج تن نقل شده است، تأیید می کند.

الجوامع آورده است که حضرت  با ذکر اسناد و مدارک در کتاب جمع  حافظ ُسیوطی 

رسول فرمود:
»أَوَُّل َشْخٍص َيْدُخُل اْلَنََّة َفاِطَمة بِْنُت ُمَمٍَّد«.)1(

»اول کسی که به بهشت وارد می شود فاطمه دختر محمد است«.

و در حدیث دیگر:

»َأنَّ أَوََّل َمْن َيْدُخُل اْلَنََّة: أَنَا َو أَْنَت َو َفاِطَمُة َو احْلََسُن َو احْلَُسني ...«. )2(
»ما پنج تن قبل از همه کس به بهشت وارد می شویم...«.

 از این دسته اخبار، و احادیث دیگری که در این موضوع از پیامبر اکرم وارد است، معلوم 

گاهی  نور،  از  گاهی  که  خود،  به  مخصوص  است  مرکبهایی  دارای  فاطمه3  که  می شود 

فاطمه  است.  عضباء  نیز  حضرت  آن  مرکبهای  از  یکی  و  است،  زمرد  از  گاهی  و  یاقوت،  از 

موضوع چهاردهم: مقام تقدم و ُرُكوب زهرا3 در ورود به بهشت



فاطمه زهرا3 246/

محشر،  به  ورود  موقع  دارد؛  مختلفی  مرکبهای  متعدد،  مواقف  در  سیر  هنگام  سالم اهلل علیها 

هنگام داخل شدن به بهشت، وقت سیر در جنت، و مراحل دیگر در موقفی سوار بر مرکب 

مخصوص می باشد، و اینکه در احادیث مرکبهای آن حضرت را متنوع ذکر کرده اند، به سبب 

همین تعدد مواقف و منازل است. این منقبت فاطمه سالم اهلل علیها ـ که در میان جمیع زنان، از 

اولین و آخرین، تنها بانویی است که سوار بر مرکب محشور می شود، و با توجه به اینکه در 

این فضیلت با پیامبر اکرم6 بطور همسان اشتراک دارد ـ ، خود برهان روشن و قاطعی 

که  واالست  رتبه ی  همین  شئون  از  و  بوده،  والیت  شامخ  مقام  دارای  حضرت  آن  که  است 

خود  به  مخصوص  مرکب  بر  سوار  است،  »ولیةاهلل«  که  او  و  پیاده اند،  محشر  در  زنان  جمیع 

می باشد.
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-----------------------------------------------
1ـ الَصواعق المحرقه / 225، ینابیع الموده / 295، رشفة الصادی / 29.

2ـ علمای عامه اتفاق دارند که منظور از آل محمد: علی و فاطمه و حسنین است.
»--

موضوع پانزدهم: فضل صلوات فرستادن بر فاطمه3

دلیل دیگری که »ولیة اهلل« بودن حضرت صدیقه زهرا سالم اهلل علیها را اثبات می کند، استقالل 

اوست در موضوع صلوات فرستادن بر آن حضرت و کیفیت زیارتش، که همانند صلوات بر 

پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و حسنین و زیارات آنان است؛ یعنی همانگونه که به صلوات بر آن 

چهار وجود مقدس و زیارتشان امر شده است، نسبت به حضرت زهرا نیز در این موارد، همگان 

مأمور و مأجورند. فاطمه3 که مشمول آیه ی تطهیر و از اهل بیت پیامبر اکرمـ  یعنی آل محمد 

است ـ کیفیت صلوات بر او را رسول خدا بصراحت چنین بیان داشته است:

تَُقوُلوَن  َقاَل:  البرتاء؟  لة  الصَّ مَا  َو  َفقاْلوا:  اْلَبرْتاء،  لة   الصَّ َعَلیَّ  ُتَصلُّوا  »ل 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَمٍَّد َو تُِْسُكوَن، َبْل ُقوُلوا: الّلهمَّ َصلَّ َعلی ُمَمد َو 
آلِ ُمَمٍَّد«. )1(

نفرستید.  شده(  بُریده  و  بُریده  ُدم  )ناقص،  بَتْراء  صلواِت  من  »بر 

سؤال شد: یا رسول اهلل صلواِت بتراء )بُریده شده( چیست؟ فرمود: 

اینکه )بر من صلوات بفرستید و بگویید »الّلهمَّ َصّل َعلی ُمَمد «، 

ولی درباره ی آل من)2(  ساکت باشید. شما باید بگویید : الّلهمَّ َصلَّ 
َعلی ُمَمد َو آلِ ُمَمٍَّد«.

موضوع پانزدهم: فضل صلوات فرستادن بر فاطمه3
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-----------------------------------------------
--«

ابن حجر در صواعق می گوید: یقینااً لفظ آل، همسران پیامبر را در بر نمی گیرد... )الصواعق المحرقه/ 225(.
پیامبر  عترت  آیا  پرسید:  حضرت  از  است  داشته  رضا7  امام  با  علماء  بهمراهی  که  محاوره ای  در  مأمون 
همان آل پیامبر است؟ حضرت فرمودند: بلی. مامون گفت: در احادیث پیامبر آمده است که پیامبر فرمودند: 
»امت من همان آل من هستند«، و صحابه هم می گویند: »آل محمد، امت او هستند«. حضرت رضا7 از 
امت  بر  آیا  فرمودند:  حضرت  بلی.  گفتند  است؟  حرام  صدقه  پیامبر  آل  بر  آیا  پرسیدند:  حضار  و  مأمون 
محمد صدقه حرام است؟ گفتند: خیر. امام رضا7 فرمودند: تفاوت میان آل پیامبر و امت همین است.... 

)امالی صدوق / 422، عیون االخبار 1/ 180، تحف العقول/ 426، بحاراالنوار 25/ 221(.
در همین محاوره حضرت رضا7 از مامون عباسی و علماء پرسیدند: در آیه ی »يس * َو اْلُقْرءَاِن احلَِْكیِم* 
)یس(  گفتند:  علما  کیست؟  )یس(  از  خداوند  منظور   )4 1ـ  مُّْستَِقیٍم«)یس:  ِصَراٍط  َعلیَ  الُْْرَسِلنَي*  لََِن  ِإنََّك 
محمد6 است و هیچکس در این موضوع شکی ندارد. حضرت رضا7 فرمودند: پس خداوند متعال 
اینکه آن  برد مگر  به حقیقت آن پی نخواهد  نموده است که کسی  به محمد و آل محمد6 فضلی عطا 
را )بخوبی( درک نماید، خداوند بر احدی سالم نفرستاده است مگر بر انبیاء، چنانکه می فرماید: »َسَلٌم َعلیَ 
ِإْبَراِهیَم« )الصافات: 109(، و می فرماید: »َسَلٌم َعلیَ  اْلَعالَِنَي« )الصافات: 79(، و می فرماید: »َسَلٌم َعلَی  ُنوٍح فِی 
ُموسیَ َو َهُروَن« )الصافات:120(. خداوند در قرآن نفرموده است »سالم علی آل نوح«، و نفرموده است »سالم 
ِإلْيَاِسنَي«  َعلَی  علی آل ابراهیم«، و نفرموده است: »سالم علی آل موسی و هارون« بلکه فرموده است: »َسَلٌم 
)الصافات:130( یعنی سالم بر آل محمد. )امالی صدوق/ 426، 427، عیون االخبار 185/1، تحف العقول/433، 

بحاراالنوار 79/ 229(.

یک تذکر: در خصوص قرائت آیه ی »َسَلٌم َعلَی ِإلْيَاِسنَي« تحریفات بسیاری صورت گرفته است و در آنها 
ابن  که  است  این  تحریفات  این  اوج  نقطه ی  شود.  قرائت  دیگری  بگونه های  »آل یاسین«  واژه ی  شده  سعی 
خالویه در کتاب مختصر فی شواذ القرآن/ 128 می گوید: »قرائت ابن مسعود ]سالم علی إدراسین[، و قرائت 
ابی بن کعب ]سالم علی یاسین[ بوده است«. یعنی در این کتاب ادعا شده که در قرائت ابی اصالاً کلمه ی »آل« 
وجود ندارد! این تحریفات حتی در دوره های معاصر نیز ادامه یافته است، بعنوان مثال سیوطی در درالمنثور 
از کتاب این ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه نقل کرده است که ابن عباس قرائت آیه را بصورت »آل یاسین« 
خوانده است ولی در کتاب معجم کبیر طبرانی ـ که در بیروت )دار احیاء التراث العربی( بطبع رسیده است ـ  
محقق کتاب )حمدی عبدالمجید سلفی( عبارت ابن عباس را تحریف نموده و آن را بصورت »ال یاسین« ضبط 
56 مقابله  با متن معجم کبیر طبرانی 11/  286 را  کرده است. خوانندگان محترم می توانند متن درالمنثور 5/ 

نمایند و خود قضاوت بفرمایند.
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صلواتی که شامل علی، فاطمه و حسنین: نباشد، مقطوع و بریده و مورد قبول خدا و 
رسولش نمی باشد. لذا حضرت صدیقه ی زهرا هم ردیف و برابر افرادی است که جمیع مسلمین 
باایمان جهان ـ  از شیعه و سنی ـ هر شبانه روز در تشهد نمازهای پنجگانه بر او درود می فرستند؛ 
این مقام، همتای محمد بن عبداهلل6، و علی و حسنین: است؛ و همین لزوم  و او در 
صلوات بر فاطمه3 در هنگام اقامه ی نماز یک منقبت و فضیلت ساده نیست، بلکه نشانگر 
و  رسالت  صاحبان  جنب  در  چنین  این  که  است  حضرت  آن  واالی  منصب  و  اعلی  مرتبه ی 
امامت قرار گرفته است. بدون تردید باید فاطمه خود ولیة اهلل و دارای مقام والیت بوده باشد، تا 
هم ردیف و همتای اولیاء خدا، مورد خضوع و مشمول صلوات و درود جمیع مؤمنین جهان 

در هر زمان و مکان باشد.

پیامبر اکرم 6 می فرماید:
»َمْن َصلَّی َعلَْیِك يَا َفاِطَمُة َغَفَر اهلل لَُه َو أحَْلََقُه ِبي َحْیُث ُكْنَت ِمَن اْلَنَّة«.)1(

او  از  تعالی  خدای  فرستد،  صلوات  تو  بر  کس  هر  فاطمه  »یا 
درگذرد، و او را در بهشت به من ملحق گرداند«.

با  شدن  »هم درجه  تعبیرات  از  مقصود  شد،  بیان  مشروحااً  قبلی  موضوع های  در  چنانکه 
رسول اهلل«، یا »ملحق شدن به پیامبر اکرم6 در بهشت«، و یا »همسایه بودن با آن حضرت« 
که در روایات مکرر بکار رفته است، جمع شدن مؤمنین در مرتبه ی »درجة االیمان« است که 
جامع تمام آن کسانی است که با عقائد درست، و باایمان به آنچه از رسول خدا به ما رسیده 
است، از جهان رفته اند. در آن درجه همه ی مؤمنین یکسانند و در کنار هم می باشند؛ ولی جای 
بسیار  و  بشر  تعداد  برابر  آنها  مراتب و درجات دیگر که شمار  نیست که  تردیدی  هیچگونه 

متفاوت است، کامالاً ملحوظ بوده، و مقام هر کس مخصوص به خود او می باشد.

-----------------------------------------------
1ـ بحاراالنوار ج 43/ 55، ج 97/ 194.
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در روایتی حضرت رسول اکرم6یکی از فضائل حضرت فاطمه را چنین بیان می فرماید:

وُح؛ َقاَل: إنَّ فاطمة  ِإَذا ُقِبَضْت َو ُدِفَنْت َيْسأَُلَا اْلََلَكاِن ِف  »... أَتَانِي الرُّ
 َربِّي َفیَُقوَلِن َمْن نَبِیُِّك؟ َفتَُقوُل: أَِبي. َفیَُقوَلِن 

َقْبَِها َمْن َربُِّك؟ َفتَُقوُل اهللَُّ
َطاِلٍب؛  أَِبي  ْبُن  َعِليُّ  َقْبِي  َشِفرِي  َعَلی  اْلَقاِئُم  َهَذا  َفتَُقوُل:  َولِیُِّك؟  َفَمْن 
الََْلِئَكِة  ِمَن  َرِعیًل  بَِها  َوكََّل  َقْد  اهلل  ِإنَّ  َفْضِلَها؟!  ِمْن  أَِزيُدُكْم  َو  أََل 
َیَْفُظونََها ِمْن َبنْيِ َيَدْيَها َو ِمْن َخْلِفَها َو َعْن َيِیِنَها َو َعْن ِشَاِلَا َو ُهْم َمَعَها 
َلَة َعلَْیَها َو َعَلی أَبِیَها َو  ِف َحیَاتَِها، َو ِعْنَد َقْبَِها عنَد َمْوتَِها ُيْكِثُروَن الصَّ

َبْعِلَها َو بَنِیَها.
َا  َا َزاَرنِي ِف َحیَاتِي، َو َمْن َزاَر َفاِطَمَة َفَكأَنَّ َفَمْن َزاَرنِي َبْعَد َوَفاِتي َفَكأَنَّ
َا َزاَر َفاِطَمَة، َو َمْن َزاَر احْلََسَن  َزاَرنِي، َو َمْن َزاَر َعِليَّ ْبَن أَِبي َطاِلٍب َفَكأَنَّ

َا َزاَرُهَما...«.)1( َا َزاَر َعلِّیاً َو َمْن َزاَر ُذرِّيََّتُهَما َفَكأَنَّ َو احْلَُسنْيَ َفَكأَنَّ
فاطمه  که  هنگامی  گفت:  و  آمد  من  نزد  به  )روح(  جبرئیل   ...«
قبض روح می شود و دفن می گردد، دو ملک در قبر از او سؤال 
من  پروردگار  اهلل  می فرماید:  کیست؟  تو  پروردگار  می کنند: 
می فرماید:  پاسخ  در  کیست؟  پیامبرت  می پرسند  سپس  است. 
پدرم. آنگاه سؤال می کنند ولی تو کیست؟ در جواب می گوید: 
است.  ایستاده  قبرم  کنار  در  که  کسی  همین  ابی طالب،  بن  علی 
دیگر  فضائل  هم  باز  آیا  می فرماید(:  اکرم6  پیامبر  )سپس 

وسیله  این  به  می خواهد  اکرم  پیامبر  )شاید  کنم؟  بیان  را  زهرا 

-----------------------------------------------
1ـ  بشارة المصطفی/ 139، بحاراالنوار 43/ 58.

این حدیث را جابر بن عبداهلل انصاری روایت نموده است و از آنجائی که اصل روایت نسبتااً مفصل است و 
حاوی مناقب بسیاری از حضرت فاطمه ی زهرا3 می باشد لذا ما متن کامل حدیث را با ترجمه ی آن در تعلیق 

شماره ی 7 آورده ایم.
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پدرش  که  است  کسی  تنها  فاطمه  عالم،  این  در  که:  دهد  تذکر 
ادامه ی  در  اکرم  پیامبر  است.  اهلل«  »ولی  همسرش  و  »رسول اهلل« 

سخن خویش می فرماید(:
همانا خدای تعالی یک دسته از فرشتگان را برای محافظت فاطمه 
گماشته است، تا از چهار طرف نگهبان او باشند؛ و این مالئکه در 
حال حیات، و هنگام مرگ او، و کنار قبرش پیوسته در خدمت او 
هستند، و کارشان صلوات فرستادن بر فاطمه و پدرش و همسر 
فرشتگان  لسان  و  مالئک  منطق  در  )یعنی  اوست.  فرزندان  و 
صلوات  با  باید  همواره  حسنین  و  علی  و  اکرم  پیامبر  بر  صلوات 
برابر  حضرت  آن  نیز  منقبت  این  در  و  باشد،  توأم  فاطمه3  بر 
پیامبر  و هم ردیف آن چهار وجود مقدس دیگر می باشد. سپس 

اکرم چنین به سخن ادامه می دهد(:
این است که مرا در  از وفاتم زیارت کند، مثل  بعد  هر کس مرا 
حال حیات زیارت کرده است؛ و کسی که فاطمه را زیارت کند، 
نماید  را زیارت  نموده است؛ و هر کس علی  مرا زیارت  گویی 
مثل زیارت کردن حسنین است؛ و آن کسی که زیارت کند ذریه 

آنان را، همانند زیارت خود آنان است...«.

لذا زیارت حضرت عبدالعظیم را در شهر ری، با زیارت حسین بن علی در کربال همانند 
پیامبر است(  بر  با صلوات  برابر  پیامبر  اهل بیت  بر  را )که صلوات  این مطلب  )1(و  دانسته اند، 

-----------------------------------------------
1ـ   روایتی در کتاب کامل ابن قولویه مندرج است که متن آن چنین است:

»حدثنی علی بن الحسین بن موسی بابویه، عن محمد بن یحیی العطار، عن بعض اهل الری، قال: دخلت علی 
ابی الحسن العسکری، فقال: این کنت؟ فقلت: زرت الحسین بن علی3. فقال: اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم 

عندکم لکنت کمن زار الحسین 7«. )کامل الزیارات / 324(.
مرحوم عالمه امینی توضیحی درباره ی این حدیث دارند که در حاشیه ی کامل الزیارات / 307 و 324 آمده است.
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علمای عامه هم عنوان کرده اند، مخصوصااً موضوع صلوات بر فاطمه سالم اهلل علیها را، چنانکه 

سهیلی در کتاب الروض االنف در ذیل مطلبی می نویسد:

»َو َمْن ُصّلی َعلَْیها َفَقْد َصّلی َعلی أبِیها«.)1(

»هر کس بر فاطمه صلوات فرستد، در حقیقت بر پدر او صلوات 

فرستاده است«.

از حدیثی که نقل شد نیز ولیة اهلل بودن حضرت زهرا سالم اهلل علیها استنباط می شود.

-----------------------------------------------
1ـ  الروض االنف 2 / 196.
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چهل منقبت حضرت فاطمه ی زهرا3 )مناقِب مشترکه(
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مناقب مشترکه ی چهل گانه ی حضرت زهرا3

نتیجه و خالصه ی آنچه در پانزده موضوع بیان داشتیم، چهل منقبت و یا چهل مطلب است 

که بسیاری از آنها از شئون والیت و از خصوصیات ولی اهلل است، و اینکه حضرت صدیقه ی 

زهرا3 در این چهل منقبت با پدر و همسر و فرزندانش سهیم و شریک و همسان و کامالاً 

برابر با آنان می باشد، خود حاکی از مقام واالی »ولیة الهی« آن حضرت است.

نتیجه ی بحث ما، همین چهل منقبت است که به ترتیب و بطور اختصار  حاصل گفتار و 
یک به یک آنها را ذکر می کنیم.
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منقبت اول: 

»ِخْلَقُتها َقْبَل الّناس َشْأَن أَبِیَها َو َبْعِلَها َو بَنِیَها، َو ُهْم َإْنواٌر ُيَسبُِّحوَن اهلل 
ُسونَُه َو ُيَهلُِّلونَُه َو ُيَكبُِّونَهُ«. )1( َو ُيَقدِّ

آفرینش زهرا3 قبل از خلقت دیگران همانند پدر و همسر و 
فرزندانش بوده است.

ـ در  بشر  ُعلْوی و سفلی و خلقت  از آفرینش کلیه ی عوالم  پیش  ـ  انوار مقدسی که  آن 
پیشگاه عرش عظمت حق تبارک و تعالی در حال تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر خدای 

یکتا بوده و در عبادت، استاد و آموزگار جبرئیل و سایر فرشتگان بوده اند.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه آیات )آیه ی سوم( و بخش حضرت فاطمه3 

از دیدگاه روایات )موضوع اول(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3
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منقبت دوم:

»َخلََقَها ِمْن ُنوِر َعَظَمِته اهلل تَباَرَك َو تَعاىل َو ِهَی ُثْلُث النُّوِر اْلَْقُسوِم بَْیَنها 
َو َبنْيَ أَبِیها َو َبْعِلها«.)1(

آفرینش زهرا3 از نور عظمت حضرت حق تبارک و تعالی است. همان نور واحدی 
که حضرت رسول اکرم و علی ابن ابی طالب نیز از آن آفریده شده اند، و مایه خلقت فاطمه 
َمْكُنوُن فی ِعلَم اهلل«، نوری نهفته در خزانه  ُنوٌر َمُْزوٌن  ُهَو  یک سوم همان نور بوده است، »َو 

علم خدایی، نور قدس، نورجالل، نور کمال و نور کبریائی الهی.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3  از دیدگاه روایات )موضوع یازدهم(.
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منقبت سوم:

»ِعلِّّیتها فی ِخْلَقِة الَسماِء َو اَلْرِض َو اْلَنَِّة الّناِر َو اْلَعْرِش َو اْلُكْرِسیِّ َو 
، َشْأَن أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«. )1( الَْلِئَكِة َو الِْنِس َو اْلِنِّ

حضرت فاطمه همتای پدر و همسر و فرزندانش سبب آفرینش آسمانها و زمین، بهشت و 
دوزخ، عرش و کرسی و فرشتگان و انس و جن بوده است. وجود مقدس زهرا3، یکی از 
پنج تن است؛ همان کسانی که علت آفرینش جهان و آدم و آدمیان بوده اند. اگر آنان نبودند 
انبیا و اولیا، صدیقین و شهدا، ملک و ملکوت، زمینها و آسمانها، نار و نور، بهشت و دوزخ، و 
سایر مخلوقات جهان بوجود نمی آمدند. اگر حضرت زهرا3 نبود اثری از آدم و اوالد آدم 
نبود. اگر او نبود موسی و عیسی و نوح و ابراهیم: آفریده نمی شدند. اگر او نبود از اسالم 

و خداشناسی و توحید خبری نبود.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع اول(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3
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منقبت  چهارم:

»تَْسِمیَُتها ِمْن ِعْنِد َربِّ اْلِعزَِّة، َشْأَن أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«.)1(

نام گذاری زهرا3 است از طرف خداوند متعال می باشد، همانند اسم گذاری محمد6، 
و علی و حسن و حسین:؛ و همین مطلب داللت دارد بر اینکه این پنج نفرـ  در برابر پروردگارـ 
از خود هیچگونه اختیاری ندارند، و تمام امورشان حتی انتخاب نامشان، مربوط به خدای متعال 

بوده، و به کسی در مورد آنان اجازه ی دخالت داده نشده است.

از جانب خود فاطمه و حسن و  حضرت محمد بن عبداهلل6 هرگز مجاز نیست که 
ابی طالب که مولود کعبه و  نام گذاری کند. همچنین در اسم گذاری علی بن  حسین: را 

خانه زاد خداست، پیامبر گرامی6 و ابوطالب را اختیاری نیست.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع اول و سوم(.
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منقبت پنجم:

»اِْشتِقاُق اْسِها ِمْن َأْساء اهللِ تَباَرَك َو تَعاىل، َشأَن أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«. )1(

»نام فاطمه3 ـ همانند نام پدر و همسر و فرزندانش ـ از اسماء 
خدای تبارک و تعالی مشتق شده است«.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش فاطمه3 ازدیدگاه روایات )ذیل موضوع اول و سوم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3
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منقبت ششم:

ُل الَْنبِیاِء بِها َو بَِأْسائِها َشأَن أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«.)1( »تََوسُّ

انبیاء به حضرت فاطمه3 و نامهای او توسل کرده اند ـ همانگونه که به وجود و نام پدر 
و همسر و فرزندان زهرا3 توسل نموده اند ـ ؛ و تمسک به اوست که وسیله ی نجات انبیاء 

و اوصیاء و سایر افراد بشر از مشکالت بوده است.

»َمْن آَمَن بِها َفَقْد َنیك َو َمْن َلْ ُيؤِمْن بِها َفَقْد َهَلَك«.)2(

»هر کس که به او ایمان آورد، همانا رستگار شد، و هر کس به 
او اعتقاد نداشت به تحقیق هالک گردید«.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه آیات )ذیل آیه ی سوم و چهارم(.

2ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه 3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع اول(.
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منقبت هفتم:

»ِكتابَُة اْسِها َعلی ساِق اْلَعْرِش َو أَْبواِب اْلَنَِّة ِلَدةَ أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«.)1(

نام حضرت فاطمه3 ـ هم ردیف پدر و همسر و فرزندانش ـ ، 
بر ساق عرش و درهای بهشت نوشته شده است.

شگفتا! این چه مقام واالیی است که با وجود انبیاء، اوصیاء مخلصین، و فرشتگاه مقرب، 
نام هیچ موجودی بر عرش الهی ـ آن پایتخت عظمت و جالل خدایی ـ نگاشته نشده است، 
اخروی  منازل  عالی ترین  و  معنوی،  مراکز  تمام  زینت بخش  تن، که  پنج  مقدس  اسامی  مگر 

است.

-----------------------------------------------
حضرت  بخش  و  هفتم(  آیه ی  )ذیل  آیات  دیدگاه  از  فاطمه3  حضرت  بخش  به:  بفرمایید  مراجعه  1ـ 

فاطمه3 از دیدگاه )موضوع دوم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 262/

منقبت هشتم:

أبِیها َو  َأْشباِح  اْلَعْرِش َو ُصَورًة ِفی اْلَنَِّة، ِرْدَف  َعْن يََْنِة  »َكْوُنها َشَبحاً 
َبْعِلها َو بَنِیها َو ُصَوِرِهْم«.)1(

و  الهی،  عرش  راستای  در  زهرا3  حضرت  شبح  »وجود 
تصویرش در بهشت، هم ردیف اشباح و تصاویر پدر و همسر و 

فرزندانش«.

خدای تعالی، نه تنها اسامی مقدس پنج تن را زینت بخش عوالم باال قرار داده است بلکه 
با اشباح و تصاویر نورانی آنان، عرش عظمت خویش و بهشت رحمتش را مزین فرموده، و 

یمین عرش برین را میمنتی بخشیده است.

لذا آدم7 هنگامی که به عرش نظر می افکند، اشباح پنج تن را می بیند، و چون به بهشت 
روی می آورد، تصاویر زیبای آنان را مشاهده می کند؛ و به هر جا که می نگرد آثار جالل و 

جمال آن ارکان خلقت، منظر چشمان اوست.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع اول و سوم(.



263 /

منقبت نهم:

ِك بِها، ِرْدَف أَبِیها َو َبْعِلها  »اِْشرتاُكها ِفی الَْمِر بِالِْهِتداِء َو اْلِْقِتداِء َو التََّمسُّ
َو بَنِیها«.)1(

هر فرد مسلمان و مومنی که با حضرت محمد بن عبداهلل6 بیعت کرده و به او ایمان 
آورده و رسالت و اطاعتش را پذیرفته، و آن حضرت را پیام آور از جانب خدای خود می داند، 
و پیشوایانش علی7 و اوالد علی: هستند؛ ناگزیر حضرت زهراسالم اهلل علیها »ولیه ی« او، 
راهنمای او، مرجع او، و در مشکالت ـ همانند پدر و همسر و فرزندانش ـ دستاویز و پناهگاه 

اوست.

-----------------------------------------------
1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع چهارم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 264/

منقبت دهم:

»ِاْشرتاُكها ِفی اْلِعْصَمِة، َو ُدُخوُلا فی آَيِة التَّطِهري«.)1(

اشتراک حضرت فاطمه3 با پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و حسنین7 در مقام عصمت 
و طهارت، یکی از مناقب دیگر اوست او نیز عصمة اهلل و مورد خطاب آیه ی تطهیر می باشد.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه آیات )آیه ی اول(.



265 /

منقبت یازدهم:

مواِت َو الْرِض َو اْلِباِل«.)1( »َكْوُنها ِمَن المانَِة اْلَْعُروَضِة َعَلی السَّ

آن امانتی که از جانب خدای تعالی بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه شد، و آنها زیر بار 
آن امانت وزین و مسئولیت سنگین نرفته، و از قبولش امتناع نمودند ولی بشر آن را پذیرا شد، 
همانا والیت پنج تن: بوده است؛ و وجود مقدس زهراسالم اهلل علیها ولیة اهلل و جزء امانت 

معروضه می باشد.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه آیات )آیه ی هفتم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 266/

منقبت  دوازدهم:

ْكنِیَِّة ِلَعِلیُّ ْبِن أبی طاِلٍب«.)1( »ِاْشرتاُكها َمَع َرُسولِ اهلل ِفی الرُّ

حضرت فاطمه3، در مقام رکن بودن نسبت به امیرالمؤمنین7، با پیامبر اکرم6 
همسان و همتا بوده است؛ و این منقبت منحصر است به رسول خدا6و صدیقه زهرا3؛و 

مقصود از »رکنیت« در ذیل روایات مربوطه اش بطور تفصیل بیان گردید.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع هفتم(.



267 /

منقبت  سیزدهم:

»ِاْشرتاُكها فی تَْطِهرِي َمْسِجِد َرُسولِ اهلِل َلا، نَِظرَي أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«.)1(

پیامبر  به مسجد  به ورود  با پدر و همسر و فرزندانش در مجاز بودن  اشتراک فاطمه3 
اکرم6 و پاک بودنش در هر زمان و در هر حال.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع هشتم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 268/

منقبت  چهاردهم:

ثًَة َكاْلئِمََِة، أَِمرِياُلْؤمِِنني َو أَْولِدِه«.)1( »َكْوُنها ُمَدَّ

محدثه بودن فاطمه3 است، به این معنی که فرشتگان با او سخن می گفتند، و این مقام 
شئون امیرالمؤمنین و یازده اوالد معصوم اوست، و با وجود اینکه حضرت زهرا منصب امامت 

نداشت، هم صحبت مالئکه بوده است.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع نهم(.



269 /

منقبت  پانزدهم:

»ِاْشرتاُكها َمَع اِمريالُْؤمِِننَي َو أَْولِدِه ِفی التَّْبِشرِي ِبِشیَعِتها َو ُمِبِّیها«.)1(

اوالدش:،  یازده  و  امیرالمؤمنین7  دوستان  و  شیعیان  به  اکرم6  رسول  چنانکه 
مژده ی رستگاری داده است، در موارد بسیار به شیعیان و محبان فاطمه3 نیز بشارت نجات 

و رهایی از عذاب داده است؛ و این خود از شئون مخصوِص صاحبان والیت است.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه 3 از دیدگاه روایات )موضوع دهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 270/

منقبت  شانزدهم:

»ُرُكوُبها َيْوَم اْلقیاَمِة َكأَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«.)1(

سواره محشور شدن زهرا3 همانند پدر و همسر و فرزندانش.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع چهاردهم(.



271 /

منقبت  هفدهم:

»ِإنَّ َلا ُحْجَزًة َيْوَم اْلِقیاَمِة َكُحْجَزِة َرُسول اهلل يَْأُخُذ بِها أمريالؤمنني«.)1(

رسول اکرم می فرماید: در روز قیامت، من دست به دامان جبرئیل می شوم )گویا مقصود 
پیامبر6 این باشد که جبرئیل نماینده ی خدای متعال است و من متمسک به دامان رحمت 
به دامان من،  ادامه ی سخن چنین می فرماید: دخترم زهرا3 دست  الهی هستم(؛ سپس در 
و علی بن ابی طالب متمسک به فاطمه3 است، و یازده فرزندش دست به دامان علی3 

هستند.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع دهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 272/

منقبت  هجدهم:

ُث ُأمَّها َو ِهَی فی َبْطِنها، َو ُتَصبُِّها«.)1( »كاَنْت ُتَدِّ

سخن گفتن حضرت فاطمه3 با مادرش، آنگاه که در رحم مادر بود، و او را به شکیبائی 
دعوت می فرمود، و این خود از نشانه های مقام والیت می باشد.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع یازدهم(.



273 /

منقبت  نوزدهم:

اْلْسباِط  أَْولِدهِ  َو  اَِمريِالُْْؤمِِننَي  ِبِذْكِر  َو  اْلِولَدةِ،  ِحنَي  هاَدَتنْيِ  بِالشَّ »َتَكلُُّمها 
َكاْلَئِمَِّة :«)1(

حضرت صدیقه زهراسالم اهلل علیها نیزـ همانند امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش: ـ در 
هنگام والدت لب به شهادتین گشوده است؛ و این خود از شئون مخصوص صاحبان والیت 

است.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع یازدهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 274/

منقبت  بیستم:

»ِاْشرتاُكها َمَع أبِیها َو َبْعِلها َو بَنیها ِفی اْلِعْلِم ِبا كاَن َو ما َيُكوُن َو ما َلْ 
َيُكْن إىل َيْوِم اْلِقیاَمِة«.)1(

شده  واقع  گذشته  در  آنچه  به  علم  در  فرزندانش  و  همسر  و  پدر  با  فاطمه3  اشتراک 
و  نیست؛  شدنی  واقع  قیامت  روز  تا  آنچه  و  پیوست،  خواهد  بوقوع  آینده  در  آنچه  و  است 
والیت  مقام  نشانه های  از  علمی  چنین  بودن  دارا  و  خداست  اولیاء  مخصوص  نیز  دانش  این 

می باشد.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع یازدهم(.



275 /

منقبت  بیست و یکم:

»ِولَدُتهاَطاِهَرًة ُمَطهََّرًة َزِكیًَّة مَْیُمونًَة َكما ُيْعتََقُد ِفی الَئِمََّة اَلْطهاِر«.)1(

فاطمه3 همانند ائمه اطهار: مبارک و با طهارت و پاک و پاکیزه از مادر تولد یافته 
است.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع یازدهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 276/

منقبت  بیست و دوم:

ْهِر مِْثِل ما جاَء فی نُُوِّ الئِمَِّة اَلْطهاِر«. )1( ها ِفی اْلَیْوِم َو الشَّ »نُُوُّ

رشد حضرت صدیقه زهرا3 همسان با ائمه اطهار در هر روز به قدر یک ماه، و در هر 
ماه به اندازه ی یک سال است.

ممکن است در اینجا مقصود نمو معنوی و روحی باشد نه رشد جسمانی، در هر حال و به 
هر معنایی که درباره ی ائمه اطهار: متصور است عینااً در فاطمه3 نیز آنچنان است.

-----------------------------------------------

1ـ در روایتی از حضرت امام صادق7 می خوانیم:»... فکانت3 تنمی فی الیوم کما ینمی الصبی فی الشهر و 

تنمی فی الشهر کما ینمی الصبی فی السنة«. )بحاراالنوار 16/ 81، ج 43/ 3: به نقل از امال شیخ صدوق(.



277 /

منقبت  بیست و سوم:

َة َكِولَدة أَبِیها«.)1( »ُدُخوُل ُنوِرها ِحنَي ُوِلَدْت ُبُیوتاَت َمكَّ

چنان  فراگرفت  را  غرب  و  شرق  مکه،  خانه های  تمام  او  نور  فاطمه3  والدت  هنگام 
که در تولد پیامبر اکرم6 نیز تمام جهان از نور مبارکش روشن شد، گوئی با نورافشانی 
این موجود مقدس، خدای تعالی به اهل آسمان و زمین، به فرشتگان و تمام مخلوقات اعالم 
عالمیان  خلقت  سبب  و  اوست،  از  جهانیان  نور  که  بشری  آن  یافت  تولد  اینک  می فرماید: 
از  موجودات  شد  باعث  که  مقدسی  وجود  آن  است؛  بوده  مخلوقات  تمام  آفرینش  علت  و 

ظلمات عدم به عالم نور ظهور چشم گشایند و به لباس آفرینش مزین گردند.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع یازدهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 278/

منقبت  بیست و چهارم:

ماِء َبْعُضُهْم َبْعضاً َكما فی َرْسولِ اهلل َو الَئِمَّة«.)1( »تَْبِشري أَْهِل السَّ

در آن هنگام که حضرت زهرا3 از جانب خدیجه3 والدت یافت، فرشتگان میالد او 
را به یکدیگر بشارت می دادند و تهنیت می گفتند، چنانکه در تولد پیامبر اکرم6 و ائمه 
باشد،  چنین  این  باید  و  می دادند؛  مژده  یکدیگر  به  را  مبارکشان  مقدم  مالئکه  اطهار: نیز 
نیز  فرشتگان  و  است،  بوده  آفرینش  اسباب  از  یکی  و  خلقت  علل  از  یکی  فاطمه3  زیرا 

همانند سایر موجودات در سایه ی خلقت او و از یمن وجودش آفریده شده اند.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع یازدهم(.



279 /

منقبت  بیست و پنجم:

»فی ُوُجوِب ُحبِّها َكُحِب َبْعِلها َو بَنِیها َأْجراً لِلرِّسالَِة اْلاِتَِة«.)1(

حب فاطمه3 همانند حب همسر و فرزندان معصومش )که اجر رسالت خاتم االنبیاء 
است(، بر همگان واجب است حتی بر رسول خدا6.

به دوستی این چهار نفر فرمان داده است:  پیامبر اکرم6 می فرماید: خدای تعالی مرا 
علی، فاطمه، حسن و حسین:.

البته وجوب دوستی و محبت آنان نه به این جهت است که آن چهار نفر داماد و دختر و 
فرزندان پیامبرند بلکه رسول خدا نیز همانند سایر بندگان مؤ من، باید معتقد و معترف به مقام 

والیت حضرت فاطمه3 بوده و به این امر شهادت دهد.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )آیه ی پنجم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 280/

منقبت  بیست و ششم:

»ِاْشرتاُكها َمَع أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها فی َدَرَجِة اْلَوِسیَلِة ِفی اْلَنَِّة«.)1(

اشتراک حضرت زهرا3 و هم ردیف و هم درجه بودن اوست با پدر و همسر و فرزندانش 
در قبه الوسیله یا درجةالوسیله ی بهشت.

آنجا که پایتخت عظمت حضرت حق تبارک و تعالی است و جز پنج تن: از انبیاء و 
اولیاء و مرسلین و صالحین و فرشتگان مقرب کسی را به آن مقام واال راه نیست.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع سیزدهم(.



281 /

منقبت  بیست و هفتم:

»ِاْشرتاُكها َمَع أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها َيْوَم اْلِقیاَمِة فی ُقبٍَّة َتَْت اْلَعْرِش«.)1(

اشتراک حضرت فاطمه3 با پدر و همسر و فرزندانش: در قبه ای از نور که زیر عرش 
برپا می شود و جز پنج تن: کسی را به آن رتبه ی واال راه نیست، و این مقام غیر از »درجة 

 الوسیله« است که قبالاً بیان شد.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع سیزدهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 282/

منقبت  بیست و هشتم:

ُخوِل ِإىل اْلَنَِّة َقْبِل الّناس َمَع أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها َو ِهَی َقْبَل  »ِفی الدُّ
اْلَِمیِع«.)1(

ورود پنج تن: به بهشت قبل از همه، در حالی که حضرت فاطمه3 ـ در پیشاپیش 
پدر و همسر و فرزندانش: ـ نخستین کسی است که وارد بهشت می شود.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع چهاردهم(.
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منقبت  بیست و نهم:

ُم َو اْبتَلی بِها ِإْبراِهیَم َربُُّه«. )1( »فی أَنَّها ِمَن اْلَكِلمات الَّتی تَلَّقیهاآدََ

فاطمه3 یکی از کلماتی است که حضرت آدم7 فراگرفت، و حضرت ابراهیم نیز با 
همان کلمات امتحان شد؛ یعنی با کلمات: محمد، علی، فاطمه، حسن، و حسین:.)2(

-----------------------------------------------
1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه آیات )آیه ی سوم و چهارم(.

( خواندیم حضرت ابراهیم عالوه  2ـ همانطوریکه در ذیل آیه ی چهارم )= َو ِإِذ اْبتَلی ِإْبراهیَم َربُُّه ِبَكِلماٍت َفأَتَُّهنَّ

بر نام پنج تن با اسامی مبارک دیگر ائمه نیز )امام سجاد تا حضرت مهدی:( امتحان گردید.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 284/

منقبت  سی ام: 

»ُدُخوُلا فی آَيِة الُْباَهَلِة َبنْيَ أَْبنائِنا َو أَْنُفِسنا«.)1(

حضرت فاطمه3 یکی از افرادی است که آیه ی مُباَهلَه در شان آنها نازل شده است و 
آن وجود مقدس، بین چهار معصوم قرار گرفته است یعنی بین: محمد و أنُْفَسنا )علی( و ابنائنا 

)حسن و حسین(:.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه آیات )آیه ی دوم(.
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منقبت  سی  و یکم: 

»َوْحَدُتها َمَع َرُسولِ اهلل َو َعِلّی َو بَنِیِه فی ُحْكِم احْلُبِّ َو اْلُبْغِض َو اْلِولء 
ْلِم َو احْلَْرِب َو فی ُحْكِم السَّبِّ َواْلَذى«. )1( َو الِعداء َو فی ُحْكِم السِّ

اسالم  در  که  احکامی  که  هستند  هم عقیده  و  متفق القول  موضوع  این  در  شیعه  و  سنی 
پیامبر  به  نسبت  کردن  اذیت  و  دادن  دشنام  جنگ،  یا  و  صلح  عداوت،  یا  و  محبت  مورد  در 
اگر  یعنی  است.  واجب االجرا  و  معتبر  نیز  زهرا3  به  نسبت  عینااً  است،  جاری  اکرم6 
دهد  دشنام  یا  و  بیازارد  را  حضرت  آن  یا  و  ورزد  دشمنی  خدا6  رسول  به  نسبت  کسی 
موارد  این  در  عینااً  اوست،  یا موجب کفر  و  او،  یا کشتن  و  او  بر  چنانکه مجازاتش حد زدن 

حضرت زهرا3 با پیامبر اکرم6 یکسان و برابر است.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )موضوع پنجم و ششم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 286/

منقبت  سی  و دوم: 

َلْ  ُيَْلْق َعِلیٌّ  َلْ  لَْو  َو  النَْفسانِّیات  َو  اْلَكِلماِت  َمَع َعِلیَّ ِفی  ُكْفِويَِّتها  »فی 
َيُكْن َلا ُكْفٌو ِمْن آَدَم َو َمْن ُدونَه«.)1(

»همتا بودن فاطمه3 با علی7 در صفات و ارزشهای معنوی«.

همتایی  علی  برای  هرگز  نمی شد،  آفریده  فاطمه3  اگر  می فرماید:  اکرم6  پیامبر 
نبود،  مانند  و  نظیر  جهان  در  را  فاطمه  نمی شد،  خلق  علی7  اگر  همچنین  نداشت،  وجود 
سپس برای روشن شدن مطلب و رفع این اشتباه احتمالی که مبادا تصور شود مقصود پیامبر 
اً( دیگرانی که خواستار همسری با فاطمه3 شدند،  اکرم6 این بوده است که: )انحصارا
کفو و هم شأن او نبودند؛ رسول خدا تصریح می فرمایند: نه تنها فاطمه3 را در زمان حاضر 
اسالم  پیامبر  جز  ـ  انبیاء  )یعنی  آدم  اوالد  و  آدم  از  بلکه  نیست،  مانندی  و  نظیر  علی7  جز 
تنها  و  نیست،  زهرا3  همتای  کسی  هرگز  حکما(  و  علماء،  صدیقین،  اولیاء،  اوصیاء،  ـ 
علی7 است که کفو و همانند اوست. علی7 که چون فاطمه3 بی نظیر است و بشری 
در ملکات فاضله و مقامات عالیه برابر او نیست، و این دو وجود مقدس در این منقبت بطور 

یکسان شریکند.
اگر بجز این فرمایش از جانب پیامبر اکرم6 تصریحی در این مورد در دسترس ما نبود 
)با اینکه وجود دارد(، همین حدیث شریف برای اثبات برتری حضرت صدیقه زهرا3 بر 

جمیع انبیاء ـ جز پدر بزرگوارش6ـ کافی بود.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع هفتم(.
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منقبت  سی  و سوم: 

»ُكْفُر َمْن أَْبَغَض فاِطَمَة َكأَبِیها َو َبْعِلها«. )1(

را  علی7  یا  اکرم6و  پیامبر  کس  هر  که  داده اند  فتوی  چنین  دانشمندان  و  علماء 
دشمن بدارد کافر است. فاطمه3 نیز در این مورد با پدر و همسرش شریک است و مشمول 
این حکم می شود. آیا چگونه ممکن است بشری صاحب مقاوم والیت نباشد، و دشمنی با او 

موجب کفر گردد؟

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3  از دیدگاه روایات )ذیل موضوع دوازدهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 288/

منقبت  سی  و چهارم: 

َبْعِلها َو بَنِیها ِفی احَلواِئِج َو ِعْنَد ُكلِّ  ِإلَْیها َكأَبِیها َو  ِل  »ِفی الَْمِر بِالتََّوسُّ
لِة َعلَْیها َو ِزياَرتِها«.)1( َمْسئََلًة َو الَْمِر ِبُبِّها َو الصَّ

مرجع  و  ملجا  او:  معصوم  فرزندان  و  امیرالمؤمنین7  و  اکرم6  پیامبر  چنانکه 

انبیاء بوده اند، بشر از آدم تا خاتم مأمور به توسل به حضرت صدیقه زهرا3  توسل جمیع 

بوده است.

از همان وقتی که آدم7 آفریده شد وـ برای استجابت دعا و رفع مشکالتش توسل به 

پنج تن: و شفیع قرار دادن آنها در پیشگاه پروردگار بی همتا توسط جبرئیل به او آموخته 

شد تکلیف بنی آدم روشن گردید.

انسانی که در جهانی پر از شدائد و مشکالت قدم می نهد، دنیایی که دائمااً در آغوش امواج 

دستاویزهای  که  می کند  ایجاب  الهی  بیکران  رحمت  است،  عظیمه  حوادث  گرداب  و  بال 

محکم و عروة الوثقای ناگسستنی در اختیار این بشر سرگردان قرار دهد تا در مسیر ناهموار 

زندگانیش، امیدگاهی خداپسند، و پناهگاهی دور از گزند داشته باشد و با توسل و تمسک 

و چنگ زدن به ریسمان رحمت واسعه ی الهی، فرزندان آدم نیز همانند حضرت آدم7 به 

ساحل نجات دست یابند.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع اول و چهارم(.
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اکنون با قلبی سرشار از خلوص، و امیدوارـ همانگونه که خداوند یکتا به پیامبرانش راه 

به درگاه  نیز  ما  ـ  به آنها طریق دعای خداپسند را آموخته است  نجات را نشان داده است و 

»اهلل« روی نیاز می آوریم، و وجود مقدس آبرومند زهرا را شفیع و راهگشا و واسطه ی فیض 

خدائی قرار می دهیم و عرضه می داریم: »يا فاِطَمُة أغیثینی، يا فاِطَمُة أغیثینی«.

چنانکه به صلوات بر پیامبر اکرم6 و ائمه ی اطهار: و زیارت آنان ـ بعنوان یک 

بر فاطمه3 و زیارتش  به صلوات  ـ دستور داده شده است، عینااً  امر اسالمی  الهی و  فرمان 

تصریح و تأکید گردیده است.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 290/

منقبت  سی  و پنجم: 

»ُدُخوُلا فی َفْضِل ُسوَرِة »َهْل أَتی«، َمَع َبْعِلها َو بَنِیها«.)1(

حضرت فاطمه زهرا3 همسان با امیرالمؤمنین و حسنین: در فضیلت سوره ی »َهْل 
اَتی« شریک و سهیم است.

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه آیات )آیه ی ششم(.
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منقبت  سی  و ششم: 

»ِعْرفاُنها ُرُسَل َربِّها ِإلَْیها ِعْنَد ِولَدتِها َو التَّْسلِیُم َعلَْیها بَِأْسائِها«. )1(

جانب  از  که  را  مقامی  عالی  بانوان  و  حورالعین  والدتش  هنگام  در  فاطمه3  حضرت 
و  سالم  از  قبل  و  می شناخت،  کامالاً  که  بودند  شده  ارسال  حضرت  آن  نزد  به  متعال  خدای 

احوالپرسی ـ با ذکر نام ـ یک یک آنان را مخاطب قرار داد:

»يا ساَرُة  الّسلم َعلَْیِك، يا َمْرَيُم الّسلم َعلَْیِك...«.

از این مطلب معلوم می شود که مالقات و آشنایی حضرت زهرا3 با آنان بی سابقه نبوده، 
و آن وجود مقدس قبالاً عوالمی را طی کرده است که در مسیر ملکوتی خویش آن فرستادگان 
آسمانی را دیده و شناخته است؛ و باید اینچنین باشد، زیرا مقام شامخ والیت ایجاب می کند 

که هر ولی اهلل یا ولیة اهلل شیعیان خود را با آگاهی خدادادش یک یک بشناسد.)2(

-----------------------------------------------

1ـ مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع یازدهم(.

2ـ در این خصوص روایات بسیاری از ائمه صلوات اهلل علیهم منقول است که مجموعه ای از آنها را می توانید 

در بحاراالنوار 26/ 117ـ 132 مالحظه بفرمایید.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 292/

منقبت  سی  و هفتم: 

»ِاطِّلُع اهلل َعَلی اْلْرِض َو اْختِیارها َعلی نِساِء اْلعالَِنَي َكاطِّلِعِه َعَلی 
الْرِض َو اْختِیاِر أَبِیها َو َبْعِلمها َو ُوْلِدها الَئِمَِّة«. )1(

پیامبر اکرم6 با کمال صراحت می فرماید: خدای تبارک و تعالی یک بار بر زمین نظر 
افکند و از اولین و آخرین مرا برگزید، و دفعه دوم علی را، و در سومین نظر اوالد معصوم 
انتخاب  ـ  اولین و آخرین  از  ـ  از میان جمیع زنان عالم  بار زهرا3 را  او را، و در چهارمین 

فرمود.
است،  مرتضی  علی  که  چنانکه  و  است،  مصطفی  اکرم6  پیامبر  که  همانگونه  پس 
ـ  آنان  همتای  ـ  نیز  سالم اهلل علیها  زهرا  مختارند،  و  برگزیده  حسین  و  حسن  که  همان سان  و 

مصطفاة، مرتضاة، مختاره و برگزیده خداوند تبارک و تعالی است.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع دوم(.
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منقبت  سی  و  هشتم: 

»َكْوُنها َشِفیَعًة ُكْبى َيْوَم اْلِقیاَمِة ِلِشیَعِتها َو ُمِبِّیها َكأبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«.)1(

پیامبر  با  ـ همسان  قیامت، حضرت صدیقهسالم اهلل علیها  را در روز  مقام شفاعت  بزرگترین 
اکرم6و امیرالمؤمنین7 حائز می باشد؛ بلکه می توان گفت آن حضرت را در این رتبه 

و مقام امتیازاتی است مخصوص بخود و بی نظیر.

است  بنحوی  الهی  عرش  پیشگاه  به  آمدنش  و  محشر  به  او  فرمایی  تشریف  بزرگداشت 
که تمام توجهات بسوی آن وجود مقدس معطوف خواهد شد، و امامسالم اهلل علیه در این باره 
از نظر  قیامت چنان است که حتی  می فرماید: مقام شامخ حضرت صدیقه زهرا3 در روز 

یک نفر هم پنهان نمی ماند.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع دهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3



فاطمه زهرا3 294/

منقبت  سی  و نهم: 

»ُيَعرُِّف اهلل َقْدَرها َكما ُيَعرُِّف َقْدَر أَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها َيْوَم الِقیاَمِة«.)1(

در روز قیامت منبری از نور برپا می شود که پیامبر اکرم6 بر آن جلوس می نماید، و 
در حالی که جبرئیل و انبیاء و اولیاء گرد آمده اند خداوند تبارک و تعالی مقام و منزلت زهرا 
سالم اهلل علیها و پدر و همسر و فرزندان معصومش را به اهل محشر معرفی می فرماید، و هنگام 

ورود فاطمه3 به صحنه ی محشر از جانب حضرت حق تبارک و تعالی ندا می شود:

وا أَْبصاَرُكْم َحّتی َتُوَز فاِطَمُة«. »يا أَْهَل اْلََْشِر ُغضُّ

»ای اهل محشر نگاهتان را فروافکنید تا فاطمه عبور نماید«.

-----------------------------------------------

1ـ  مراجعه بفرمایید به: بخش حضرت فاطمه3 از دیدگاه روایات )ذیل موضوع دهم(.
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منقبت  چهلم: 

»فی أَْفَضلِیَِّتها َعَلی الَْلِئَكِة َو اْلِنِّ َو اْلْنس َكأَبِیها َو َبْعِلها َو بَنِیها«.)1(

در  تحقیق  و  تفحص  با  مالئکه،  و  مرسلین  و  انبیاء  بر  اکرم6  رسول  برتری  چنانکه 
روایات معتبر ثابت شده است، به همان طریق افضلیت حضرت زهراسالم اهلل علیها نیز بر جمیع 

مخلوقات از انس و جن و ملک منصوص و مسلم است.

-----------------------------------------------
موضوع  ذیل  و  اول  موضوع  )ذیل  روایات  دیدگاه  از  فاطمه3  حضرت  بخش  به:  بفرمایید  مراجعه  1ـ  

یازدهم(.

چهل منقبت  فاطمه زهرا3
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با  که  است،  کتاب  این  موضوع  پانزده  خالصه ی  فاطمه3  حضرت  منقبت  چهل  این 
آیات قرآن و روایات معتبر مربوطه و با ذکر اسناد بسیار مدارک اطمینان بخش، آنها را قبالاً 

بطور تفصیل بیان کرده بودیم.

با قلبی حقیقت جو، منصفانه قضاوت نماییم، یقینااً درمی یابیم که بسیاری از   اگر بخواهیم 
این چهل منقبت از شئون مخصوص صاحبان والیت، و الزم و ملزوم یکدیگرند. مناقبی که 
مبنای آنها آیات انکارناپذیر کالم اهلل و گفتار معصومین دل آگاه7 است. بشری که خداوند 
یکتا او را به اقتضای حکمتش از ابتدای خلقت جهان تا برچیده شدن بساط آن، در کنار سفره ی 
رحمت خویش نشانده، و او را در مراحل مختلف و مواقف بسیار سیر داده است. منزلت واالی 
این بانوی بانوان و خاتون دو جهان، در عالم اظله اش، در عالم میثاقش، در عالم خلقتش، در 
عالم علوی و سفلی اش، در عالم رحم مادرش، در والدت و روز قیامت و محشرش، در ورود 

به جنتش، همه و همه، حاکی از مقام اعالی »ولیة اللهی« اوست.

آفرینش  علت  ولی  نباشد  کبری  والیت  مقام  دارای  موجودی  که  نیست  معقول  هرگز 
بوده و اعتقاد به قدر و مرتبه ی خداداد او از شرایط ایمان بشمار آید و وجود مقدسش با پیامبر 

اکرم6 در مناقب چهل گانه ی مذکور بطور همسان شریک و سهیم باشد.

به  است  مخصوص  و  مربوط  که  است  احادیثی  سالم اهلل علیها  زهرا  مناقب  دوم  قسمت  اما 
زندگی آن حضرت؛ درباره ی مکارم اخالقش، زهدش، عبادتش، ایثارش، پرورش فرزندانش، 
شوهرداریش، نگاهداری از پدرش، و کماالت و فضایل بی شمار دیگرش، که در کتب شیعه و 

سنی مسطور است، که در اینجا مورد بحث و بررسی ما نیست.
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جلوه ای  از جلوات حیات معنوی
 عالمه امینی
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ارتباط مستقیم عالمه ی امینی با امیرالمؤمنین7
 و شیعه شدن وزیر فرهنگ عراق

بیماری العالج  تنها فرزند پسرش دچار  بود  وزیر فرهنگ عراق که یک سنی متعصبی 

معالجه ی  برای  بود  فراوان  مالی  امکانات  و  موقعیت  و  مقام  دارای  که  وزیر  این  شد  )فلج( 

فرزندش تمام دنیا را زیر پا گذاشت اما هیچ تأثیری نداشت.

این وزیر، آوازه ی عالمه ی امینی را در نجف اشرف شنیده بود و ادعاهای این اسطوانه 

ی بزرگ شیعه را در مورد مقامات و فضایل علی7، شنیده بود، لذا نامه ای به این مضمون 

برای مرحوم عالمه ی امینی نوشت: 

جناب آقای امینی اگر علی بن ابیطالب فرزند مرا 

شفا داد من به او ایمان می آورم و شیعه می شوم.

بود  نشسته  غذا  سفره ی  سر  بر  تازه  ایشان  که  می رسد  امینی  عالمه ی  به  وقتی  نامه  این   

و اولین لقمه ی غذا را برداشته بود که میل کند، لقمه را می گذارد به زمین و به طرف حرم 

مطهر حرکت می کند.

معلوم  می گیرد  صورت  گفتگویی  چه  و  می افتد  اتفاقی  چه  و  می کند  چه  حرم  در  حاال 

نیست.

مرحوم عالمه ی امینی از حرم بر می گردد و جواب این نامه را چنین می نویسد:

خلیفه ی  ابیطالب  بن  علی  وزیر،  آقای  جناب 

بالفصل پیغمبر فرزند تو را شفا داد و السالم.
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نامه را مالحظه  بود وقتی  به دست وزیر می رسد که مشغول خوردن غذا  نامه وقتی  این 

که  وقتی  همان  یعنی  است  کرده  پیدا  شفا  که  می بیند  می رود  فرزندش  سراغ  اً  فورا می کند 

وزیر به بالین فرزندش حاضر می شود او شفا پیدا می کند آنگاه مخفیانه شیعه می شود.

آقای وزیر سپس نامه ی دیگری به عالمه ی امینی می نویسد که مضمون آن چنین است:

خلیفه ی  ابیطالب  بن  علی  امینی  آقای  جناب 

بالفصل پیغمبر فرزند مرا شفا داد و من شیعه شدم 

اظهار  نمی توانم  که  است  طوری  من  موقعیت  اما 

کنم.

عالمه ی امینی بار دیگر نامه ای به این مضمون برای او می فرستد: 

جناب آقای وزیر علی بن ابیطالب خلیفه ی بالفصل 

پیغمبر این مشکل تو را  نیز حل کرد، می توانی به 

همه اعالم کنی و السالم.

وزیر با مالحظه ی این نامه تشیع خودش و اینکه امیرالمؤمنین7 فرزندش را شفا داد را 

به همه اعالم می کند لذا خانواده ی او و طایفه و عشیره ی او و بسیاری از دوستان و آشنایان 

او بواسطه ی او و معجزه ی امیرالمؤمنین7 شیعه می شوند.

غدیر  احیاء  برای  که  بزرگش،  بی نهایت  کار  آن  با  بزرگ،  بی نهایت  امینی  برای  آری 

سراسر  وجودش  از  به موالیش که  عشق آتشین  با آن  و  امیرالمؤمنین7 کرد  حقانیت  و 

شراره می کشید این گونه کرامت ها بسیار سهل و آسان است.

این  در  باید  امینی،  عبدالحسین  شیخ  اهلل  آیت  حضرت  بزرگ  مصلح  و  مجاهد  عالمه 

جلوه ای از جلوات معنوی عالمه امینی
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راستا الگوی ما و همه ی علما و بزرگان و شخصیت های علمی و دینی مسلمین جهان باشد، 

داشتن  نگه  زنده  برای  نکرد  که  چه ها  امینی  که  دریابند  و  کنند  غور  او  طیبه ی  حیات  در 

عالمه ی  مرحوم  برای  نکرد  که  ها  چه  علی7  امام  مقابل  در  و  امیرالمؤمنین  برای  و  غدیر 

بنام »الغدیر« بر سر مرحوم عالمه ی  امینی، همین بس که امیرالمؤمنین تاج بزرگ افتخاری 

را  آسمان ها  ملکوت  و  روشن  را  زمان  و  زمین  قیامت  تا  آن  مقدسه ی  انوار  که  نهاد  امینی 

متأللئ کرد و پیروان غدیر و شیفتگان امیرالمؤمنین در سراسر اقطار عالم در حسرت اتصال 

از  ولیّی  اکنون  او  زیرا که  بسر می برند  او  اقیانوس جالل و جمال و کماالت  از  قطره ای  به 

ْنیَا َو فِی اَلِخَرةِ  اولیاء خداست که »َل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو َل ُهْم َیَزُنوَن«1،  »لَُُم اْلُبْشَرى فِی احْلََیوِة الدُّ

بر همین اساس ما معتقدیم که تبلیغ و ترویج و  اْلَعِظیم«2  اْلَفْوُز  ُهَو  َذاِلَك  ِلَكِلَماِت اهللَِّ  تَْبِديَل  َل 

احیاء عالمه ی امینی و کتاب مستطاب الغدیر، تبلیغ و ترویج و احیاء غدیر خم و اصل تشیع 

به  توهین  و  انکار  او،  به  توهین  و  امینی  عالمه ی  انکار  و  است  امیرالمؤمنین7  حقانیت  و 

غدیر خم و امیرالمؤمنین7 است.

لذا جا دارد که شیعیان غیرتمند در سراسر کره ی زمین و پیروان امیرالمؤمنین و آنان که 

آرزو داشتند که در غدیر خم بودند و با موالیشان بیعت می کردند و آنان که در انتظار فرزندش 

منجی عالم هستند و آنان که با نام علی و یاد علی و ذکر علی و اوالد او زنده و زندگی می کنند 

از عالم و جاهل از غنی و فقیر همه و همه تمثال مبارک عالمه ی امینی این بزرگ مرد جهان 

و  علم  از  نمادی  و  امیرالمؤمنین  مظلومیت  و  شیعه  حقانیت  از  نمادی  عنوان  به  را  تشیع 

اخالص و عشق به علی و تالش و جهاد و ایثار و از خودگذشتگی در راه حق و حقیقت و 

-----------------------------------------------
1ـ یونس: 62.

2ـ یونس: 64 .
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-----------------------------------------------
1- برگرفته از کتاب غدیر و احیاء گر بزرگ غدیر

خالصه به عنوان نماد یک شیعه ی واقعی و عاشق و فداکار، تصویر او را در متن زندگی 

دانشگاهی،  و  آموزشی حوزوی  مراکز  و  اداره ها  و  کار  و محل  در خانه ها  بیاورند،  خود 

بیوت و  و  دبیرستان ها، دبستان ها، وزارت خانه ها بخصوص در محل کار رؤسای سه قوه 

دفاتر مراجع تقلید نصب شود تا شیعیان با دیدن این تصویر به سوی تالش و فداکاری در راه 

دین و صراط مستقیم اهل بیت: تشویق و تحریک شوند و این خود باقیات الصالحاتی 

است که می توان با آن روزگار قبر و قیامت را آباد کرد شاید که مرحوم امینی از ما دستگیری 

کند و شفیع ما شود.

و بسیار مناسب تر است که این حرکت مقدس از رهبران سیاسی و مذهبی ما شروع 

شود تا الگویی شود برای دیگران و اجر این سنت حسنه از آِن آنان باشد. 1
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